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Poděkování  místo úvodníku
Možná se ptáte, proč jsem zvolil prá-

vě výše uvedené téma. Důvod je prostý. 
Přelom května a června je obdobím, 
kdy mnoho jednotlivců a organizací 
pořádá pro naše nejmenší i odrostlejší 
ratolesti dětské dny se spoustou zá-
bavných aktivit, legrace, a sladkých 
odměn.

Lidé, zapojení do přípravy podobné 
akce, vše chystají ve svém volném čase 
bez nároku na jakoukoliv odměnu či 
honorář. A připravit dětský den, který 
je pestrý a zaujme, není nic jedno-
duchého. Je nutné mít tým lidí, kteří 
se budou o přípravy a průběh starat, 
finanční prostředky na realizaci (větši-
nou od sponzorů či z grantů, což není 
úplně jednoduchá záležitost) a také 
vhodný prostor pro uskutečnění akce. 

Je potěšitelné, že ve Světlé a jejím 
okolí jsou podobné akce samozřejmos-
tí. Vzpomeňme třeba Pohádkový les 
v Josefodole a Služátkách či dětské dny 
na fotbalovém stadionu. Velký byl také 
dětský den na letišti v Chotěboři.

Sám se dětských dnů účastním jako 
organizátor či účinkující již několik let. 
Z vlastní zkušenosti tedy vím, kolik 
úsilí dá jejich příprava. 

Proto chci poděkovat všem realizáto-
rům, opravdu si to zaslouží. Doufejme, 
že jim elán a odhodlání vydrží i do 
budoucna a budeme se dále setkávat 
s rozzářenýma očima dětí, protože 
jejich spokojenost je tou nejkrásnější 
odměnou.                                 -mš-

Slovo úvodem

Pat a Mat z Pohádkového lesa 
v Josefodole (foto: O. Špalková)

Schůze rady 20. dubna

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

Jednání zahájila starostka města 
přivítáním přítomných a provedením 
kontroly zápisu z jednání ze dne 
6. 4. 2009:

RM po projednání rozhodla, že 
provoz jednosměrné trasy linkových 
autobusů č. 350320, 600070, 600930 
a 600260 ulicí Na Sídlišti bude probí-
hat od 1. 9. 2009 každý pracovní den. 
Po roce provozu bude provedeno jeho 
vyhodnocení. RM ukládá místostaros-
tovi J. Böhmovi:
 • oznámit rozhodnutí o provo-

zu na trase linkových autobu-
sů č. 350320, 600070, 600930 
a 600260 ulicí Na Sídlišti jejich 
provozovatelům.

 • zajistit odborný odhad prokaza-
telné ztráty na těchto linkách za 
období září – prosinec 2009. 

 • zajistit vyhodnocení ročního pro-
vozu na trase linkových autobu-
sů č. 350320, 600070, 600930 
a 600260 ulicí Na Sídlišti.

RM ukládá finančnímu odboru 
zpracovat přehled o stavu financí na 
dopravní obslužnost – porovnat náro-
ky a peníze ušetřené za zrušené linky. 
Zajistí: Josef Böhm, místostarosta 
města, vedoucí finančního odboru, ter-
mín: 29. 4. 2009, 31. 8. 2010.

Rada města Světlá nad Sázavou po 
projednání schvaluje:

 • přijetí dotace od kraje Vysočina 
na akci Dětské dopravní hřiště 
u ZŠ Lánecká ul. – IV. etapa, ve 
výši 66 080 Kč (tzn. 70 % celko-
vých nákladů)

 • smlouvu o poskytování poraden-
ských služeb na projekty Vodní 
nádrž Dolní Bohušice – oprava 
technických prvků a odbahnění 
a Vodní nádrž Na Bradle – oprava 
technických prvků a odbahnění 
s firmou AQE advisors, a. s.

 • podání žádosti o dotaci z granto-
vého programu Doprovodná infra-
struktura cestovního ruchu 2009 
na akci Oprava povrchu turistické 
trasy mezi Světlou n. S. a Dolní 
Březinkou. Realizace akce bude 

probíhat v roce 2010 a to pouze 
v případě získání dotace.

 • pojištění stavby zimního stadionu 
proti živelným nebezpečím a s po-
jištěním záruční doby při užívání 
stavby s pojistitelem – UNIQA 
pojišťovna, a. s.

 • předloženou smlouvou o dílo mezi 
městem Světlá nad Sázavou a fir-
mou DRUPOS – PROJEKT v.o.s., 
Havlíčkův Brod na akci Kanaliza-
ce obce Radostovice.

 • výběr dodavatele konvektomatu 
WHIRPOOL AGS 903/WP v ceně 
257 136,50 Kč – firmou WP Servi-
ce s. r. o., Praha. Do školní jídelny 
ZŠ Lánecká včetně pořízení čtyř 
nových nerezových pracovních 
stolů ze zbylých investičních pe-
něz položky 6122.

 • povolení vstupu na pozemek 
města Světlá n. S. parc. č. 895 za 
účelem postavení lešení pro za-
teplení byt. domu čp. 585 v Dol-
ní ulici ve Světlé n. S. pro SBD 
Světlá n. S. za předpokladu dodr-
žení bezpečnosti a zajištění lešení 
ochrannými sítěmi a dále promi-
nutí poplatku za zábor pozemku.

 • smlouvu o podnájmu družstev-
ního bytu č. C8 bytového domu 
Na Bradle čp. 1117, 3. NP, Světlá 
n. S. mezi pronajímatelem Byto-
vým družstvem Na Bradle a Měs-
tem Světlá n. S. a nájemcem p. Ji-
řím Prokopem a podnájemcem 
paní Evou Peškovou.

 • uzavření dodatku č. 1 ke smlou-
vě o dílo č. 1943/2009 s firmou 
PKS INPOS a. s., Žďár n. S., IČ: 
46980059, jehož předmětem je 
změna termínu předání staveniště, 
úprava časového a finančního plá-
nu.

 • zápisy do kronik obcí Horní 
a Dolní Dlužiny a Dolní Březinka 
za rok 2008.

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

zhotovitele zakázky Ošetření, 
kácení a výsadba nových stromů 
v zámeckém parku

 • výsledek výběrového řízení za-
kázky Kanalizace, vodovod 
místních částí Světlé n. S. – Ra-
dostovice, Kochánov, projektová 
dokumentace.
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 • navýšení nákladů na realizaci 
pomníčku obětem světových vá-
lek ve Světlé n. S. z 88 223 Kč na 
101 777 Kč vč. DPH.

 • potřebu aktualizace územního 
plánu. 

RM ukládá odboru MIRR oslovit 
zahradní architekty ohledně návrhu na 
úpravu okolí lípy ve Wolkerově ulici.

RM projednala nabídku Internatio-
nal Sports Marketing s. r. o., Zahrad-
ní 9, 793 99 Osoblaha, která pořádá 
ve dnech 19. – 21. 6. 2009 akci pod 
názvem Trofeo Nike Bohemia 2009. 
V těchto dnech se v kraji Vysočina 
uskuteční Historic Giro – 444 km 
propagační jízdy krajem – účelem je 
zviditelnění kraje na pozadí setkání 
evropských skvostů historických 
vozidel. Prezidentem Trofeo Nike je 
Karel Loprais. Dne 20. 6. se pojede 
trasa Telč – hrad Kámen – Pelhřimov 

– Humpolec – hrad Lipnice – Světlá 
n. S. – Havlíčkův Brod. Za zastavení 
a umožnění prohlídky vozidel poža-
dují 10 tis. Kč, v opačném případě 
městem pouze projedou. Společnosti 
byl nabídnut příspěvek ve výši max. 
2 tis. Kč nebo propagační předměty. 
RM Světlá n. S. neschvaluje poskyt-
nutí finančního příspěvku za zastavení 
kolony historických vozidel ve městě 
Světlá n. S. při akci Trofeo Nike Bo-
hemia 2009, pokud se nevyjednají jiné 
formy příspěvku.

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

Položení květiny k pamětní desce na budově radnice (foto: Ilona Císařová)

Zasedání zastupitelstva 29. dubna 

Přítomni: Ing. Lenka Arnotová, Josef 
Böhm, Jaroslav Zmek, Mgr. Stanislav 
Čech, Mgr. Vlastimil Špatenka, Jan 
Kolář, MUDr. Stanislava Brhelová, 
Mgr. Jaroslav Holík, Mgr. Petr Včela,  
Ing. Luboš Vacek, PhDr. Jana Mysliv-
cová, Jiří Hlaváček, Ing. Zdeněk Vacek, 
Ing. Josef Maleček, Mgr. Jan Tou-
rek, Mgr. Jana Kupčíková, omluveni: 
PharmDr. Věra Rýdlová, Ing. Jaroslav 
Švorc, Josef Pavlů, Věra Tyčová. 

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

Ověřovateli zápisu z dnešního za-
sedání byli jmenováni Mgr. Jaroslav 
Holík a Mgr. Vlastimil Špatenka. Za-
pisovatelkou byla jmenována Alena 
Tichá.  

Dále provedla starostka města kontro-
lu zápisu z minulého zasedání. 

Usnesení č. 42/2009:
ZM po projednání počtem 14 hlasů 

schvaluje:
I. Vybudování technologického centra 

ORP Světlá nad Sázavou.
II. Uvolnění finančních prostředků 

z rozpočtu města Světlá n. S. ve výši 
15 % spoluúčasti k danému projektu.

Zajistí: tajemník Jiří Moučka, vedoucí 
finančního odboru, termín: 1. 7. 2009.

Usnesení č. 43/2009:
ZM po projednání počtem 14 hlasů:
I. Schvaluje darovací smlouvu mezi 

městem Světlá n. S. a obcí Vlkanov na 
převod pozemků KN č. 36/1 a KN č. 34/
1 v k. ú. Vlkanov. 

II. Ukládá odboru MIRR uzavření 
darovací smlouvy mezi městem Světlá 
n. S. a obcí Vlkanov na převod po-
zemků KN č. 36/1 a KN č. 34/1 v k. ú. 
Vlkanov.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 5. 2009. 

Usnesení č. 44/2009:
ZM po projednání počtem 14 hlasů:
I. Schvaluje prodej 2 garáží na st. 

p. č. 70 v k. ú. Leštinka u Světlé n. S. za 
cenu 50 000 Kč sourozencům Novot-
ným.

II. Ukládá odboru MIRR sepsat se 
sourozenci Novotnými kupní smlouvu 
na prodej 2 garáží na stav. parc. č. 70 
v k. ú. Leštinka u Světlé n. S. za cenu 
50 000 Kč.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 5. 2009. 

Usnesení č. 45/2009:
ZM po projednání počtem 14 hlasů:
I. Schvaluje prodej části pozemku PK 

č. 549/14 v k. ú. Světlá n. S. označ. dle 
GP č. 1384-51/2007 jako níže uvedený 
pozemek č. 549/41 o výměře 904 m2 
p. Leoši Veselému, bytem Na Bradle 
1020, Světlá n. S: za cenu 450 Kč/m2

II. Ukládá odboru MIRR uzavřít 
s p. Leošem Veselým, bytem Na Bra-
dle 1020, Světlá n. S. kupní smlouvu 
na prodej pozemku č. 549/41 v k. ú. 
Světlá n. S. 

III. Schvaluje vyhlášení IX. kola 
městské soutěže na prodej pozemků 
v lokalitě Kalvárie II. ve věci cena za 
1 m2 a výběru nabízených pozemků dle 
přílohy.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 5. 2009.

Usnesení č. 46/2009:
ZM po projednání počtem 14 hlasů:
I. Schvaluje prodej části pozemku 

KN č. 51/28 v k. ú. Radostovice u Lip-
ničky o výměře 83 m2 za cenu 70 Kč/m2 

– manž. Žatečkovým, Radostovice ▶
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(38 m2) a paní Zuzaně Frouzové, by-
tem Kolín (45 m2).

II. Ukládá odboru MIRR uzavřít 
s manž. Žatečkovými, Radostovice, 
a Zuzanou Frouzovou,  Kolín kupní 
smlouvu na prodej části pozemku KN 
č. 51/28 v k .ú. Radostovice u Lipničky 
o výměře 83 m2 za cenu 70 Kč/m2.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 5. 2009. 

Usnesení č. 47/2009:
ZM po projednání počtem 14 hlasů 

schvaluje záměr směny části pozemku 
parc. č. 886/22 (o výměře 35 m2) a čás-
ti pozemku parc. č. 886/23 (o výměře 
121 m2) v k. ú. Dolní Březinka v majetku 
města Světlá nad Sázavou s pozemkem 
parc. č. 964/2, o výměře 2733m2 v k. ú. 
Dolní Březinka ve vlastnictví p. Josefa 
Špíry, Dolní Březinka 33, Světlá n. S. za 
účelem vybudování cyklostezky.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 24. 6. 2009. 

Usnesení č. 48/2009:
ZM po projednání počtem 14 hlasů:
I. Schvaluje odkup části pozemku 

PK č. 46 o rozloze 184 m2 v k. ú. Dolní 
Bohušice za cenu 30 Kč/m2 od manž. 
Adamových, Dolní Bohušice.

II. Ukládá odboru MIRR uzavřít 
s manž. Adamovými, Dolní Bohušice 
kupní smlouvu na odkup části pozemku 
PK č. 46 o rozloze 184 m2 v k.ú. Dolní 
Bohušice za cenu 30 Kč/m2.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 5. 2009.

Usnesení č. 49/2009:
ZM po projednání počtem 15 hlasů 

schvaluje záměr prodeje části pozemku 
KN parc. st. č. 2/4 v katastrálním území 
Horní Bohušice o výměře cca 150 m2. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
24. 6. 2009.

Usnesení č. 50/2009:
ZM po projednání počtem 15 hlasů 

schvaluje záměr prodeje části pozemku 
KN č. 235/53 v k. ú. Světlá nad Sázavou 
o výměře cca 8 m2. Zajistí: vedoucí od-
boru MIRR, termín: 24. 6. 2009.

Usnesení č. 51/2009:
ZM po projednání počtem 14 hlasů 

schvaluje záměr prodeje pozemků KN 
č. 242/4 o výměře 83 m2 a KN č. 127 
o výměře 40 m2 v k. ú. Ovesná Lhota. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
24. 6. 2009.

Usnesení č. 52/2009:
ZM po projednání počtem 15 hlasů 

schvaluje záměr  prodeje pozemku parc. st. 
č. 34 v katastrálním území Horní Dlužiny 
o výměře 115 m2. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 24. 6. 2009.

Usnesení č. 53/2009:
ZM po projednání počtem 16 hlasů 

schvaluje projektovou přípravu akce 
Výstavba autobusového terminálu a po-
dání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Ji-
hovýchod, oblast podpory 1.2 v roce 2010 
v případě úspěšného jednání s Krajem 
Vysočina v záměru propojení ulic Zámec-
ká a Nádražní. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 12. 2009.

Usnesení č. 54/2009:
ZM po projednání počtem 16 hlasů:
I. Schvaluje odkoupení pozemku parc. 

st. č. 14 v katastrálním území Leštinka 
u Světlé od: 
 • paní Marie Stupkové, bytem Louňo-

vice pod Blaníkem
 • paní Evy Šťastné, bytem Ledeč n. S.  
 • paní Boženy Tvrdíkové, bytem Tou-

žim
 • paní Milady Sedláčkové, která  v ro-

ce 2000 zemřela, dle informace po-
zůstalých v této době začíná probíhat 
dědické řízení, a to za cenu 70 Kč/m2 
(celková cena pozemku by tedy byla  
30 310 Kč).

II. Bere  na vědomí, že kupní smlou-
va mezi městem Světlá n. S. a majiteli 
pozemku parc. č. stav. 14 v k.ú Leštinka 
u Světlé bude uzavřena až po vyřešení 
dědického řízení po zemřelé paní Miladě 
Sedláčkové.

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

Usnesení č. 55/2009:
ZM po projednání počtem 12 hlasů:
I. schvaluje prodej pozemku KN parc. 

č. 734/7 v katastrálním území Světlá 
n. S. o výměře 94 m2, manželům Pajero-
vým za navrhovanou prodejní cenu a to ve 
výši 350 Kč/m2.

II. Ukládá odboru MIRR vypracovat 
a uzavřít s manž. Pajerovými kupní smlou-
vu na prodej pozemku KN parc. č. 734/7 
v k. ú. Světlá n. S. za cenu 350 Kč/m2.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 5. 2009.

Usnesení č. 56/2009:
ZM po projednání počtem 16 hlasů bere 

na vědomí pronájem ploché střechy ZŠ 
Lánecká ve Světlé n. S. za účelem výroby 

elektrické energie a umístění fotovolta-
ických panelů firmě ZTC Real Estate, 
s. r. o. se sídlem Havlíčkova 2034, 580 01 
Havlíčkův Brod, na dobu 20 let. Zajistí: ve-
doucí odboru MIRR, termín: 31. 5. 2009.

Usnesení č. 57/2009:
ZM po projednání počtem 16 hlasů 

schvaluje poskytnutí půjček z Fondu roz-
voje bydlení pro rok 2009 oběma uchaze-
čům v požadované výši. Zajistí:  vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 12. 2009.

Usnesení č. 58/2009:
ZM po projednání počtem 14 hlasů 

schvaluje dokončení změny územního 
plánu spočívající v rozšíření plochy pro 
podnikatelské aktivity o výměře cca 0,74 
ha na úkor plochy pro kolektivní bydlení.

Změna územního plánu je zahrnuta ve 
změně č. IX, lokalita č. 8. Zajistí: vedoucí 
odboru stavebního úřadu a územního plá-
nování, termín: 31. 12. 2009.

Usnesení č. 59/2009:
ZM po projednání počtem 16 hlasů 

schvaluje:
I. Záměr prodeje části  pozemku  KN 

parc. č. 886/22 v katastrálním území Dol-
ní Březinka za cenu 70 Kč/m2.

II. Odkup části  pozemku PK č. 465 
v katastrálním území Světlá nad Sázavou 
o výměře cca 380 m2 za prodejní cenu 
25 Kč/m2 od pana Josefa Práška. (celková 
cena je tedy  9 500 Kč).

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
24. 6. 2009.

Usnesení č. 60/2009:
ZM po projednání počtem 16 hlasů 

schvaluje:
I. Záměr prodeje části pozemku KN 

parc.č 525/1 v k. ú. Závidkovice.
II. Záměr směny části pozemku KN 

parc. č. 552  mezi manžely Valouškovými 
a Městem Světlá n. S. 

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
24. 6. 2009.

Usnesení č. 61/2009:
ZM po projednání počtem 16 hlasů 

schvaluje:
I. Vrácení kupní ceny  ve výši 95 000 Kč 

paní Danuši Šemíkové za prodej pozemku 
parc. st. č. 128 v k. ú. Světlá n. S. za pod-
mínek odstranění vybudovaných přípojek 
a uvedení pozemku do původního stavu 
dle dohody.

II. Odstoupení od smlouvy o smlou-
vě budoucí kupní mezi městem Světlá 
n. S. a paní Danuší Šemíkovou, ze dne 

▶
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13. 12. 2004, na pozemek parc. st. č. 128 
v k. ú. Světlá nad Sázavou na základě žá-
dosti paní Danuše Šemíkové.

Zajistí:  vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 5. 2009.

Usnesení č. 62/2009:
ZM po projednání počtem 16 hlasů 

schvaluje záměr prodeje st. p. č. 128 v k. ú. 
Světlá n. S. o výměře 100 m2 obálkovou 
metodou, ve věci ceny za m2, min. na-
bídková cena 950 Kč/m2. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 24. 6. 2009. 

Usnesení č. 63/2009:
ZM po projednání počtem 16 hlasů 

souhlasí se zařazením akce Projektová 
dokumentace sportovní haly, Světlá n. S. 

– dokumentace pro provádění stavby roz-
šířená o dokumentaci nutnou pro zadání 
zakázky dle zákona 137/2006 Sb., o ve-
řejných zakázkách do rozpočtu města na 
rok 2010. 

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

Usnesení č. 64/2009:
ZM po projednání počtem 16 hlasů 

schvaluje:
I. Rozpočtové opatření č. 1/2009 v roz-

sahu bodů A - L.
II. Změnu investičních prostředků 

schválených v rozpočtu města na rok 2009 
na akci  Kanalizace Na Rozkoši  výši 
18 400 Kč  na prostředky neinvestiční.

III. Změnu neinvestičních prostředků 
schválených v rozpočtu města na rok 
2009 na akci  Oprava pomníku na Malé 
Straně ve výši 150 tis. Kč na prostředky 
investiční.

Zajistí: vedoucí finančního odboru, ter-
mín: 30. 6. 2009. 

Usnesení č. 65/2009:
ZM po projednání počtem 16 hlasů 

schvaluje pořízení Změn č. XI ÚPSÚ 
Světlá n. S. Zajistí: vedoucí odboru SÚ, 
termín: 31. 12. 2009. 

Usnesení č. 66/2009:
ZM po projednání počtem 16 hlasů bere 

na vědomí informace o pořízení nového 
územního plánu. Zajistí: vedoucí odboru 
stavebního úřadu a územního plánování, 
termín: 31. 12. 2009.

Usnesení č. 67/2009:
ZM po projednání počtem 15 hlasů bere 

podané informace o územních studiích na 
vědomí. Zajistí: vedoucí odboru stavební-
ho úřadu a územního plánování, termín: 
31. 12. 2009.

Usnesení č. 68/2009:
ZM po projednání počtem 14 hlasů:
I. Určuje 

 a) 3 členy osadního výboru v Horních 
Bohušicích, 

 b) novými členy osadního výboru 
v Horních Bohušicích p. Martina Ne-
uvirtha, bytem Horní Bohušice 856 
a p. Jana Novotného, bytem Horní 
Bohušice 855.

II. volí předsedou osadního výboru 
v Horních Bohušicích p. Bohuslava Císaře, 
Horní Bohušice 852.

Zajistí: tajemník MěÚ, termín: ihned.

Usnesení č. 69/2009:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 15 hlasů v souladu 
s § 84 odst. 2 písm s) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpi-
sů uděluje čestné občanství města Světlá 
n. S. akademickému malíři a grafikovi 
Josefu Saskovi u příležitosti jeho životní-
ho jubilea. 

Zajistí: Ing. Lenka Arnotová, starostka 
města, termín: 31. 7. 2009.

Usnesení č. 70/2009:
ZM po projednání počtem 15 hlasů 

schvaluje plán činnosti finančního výboru 
na rok 2009 v této podobě:
 1. projednání rozpočtu na rok 2009
 2. kontrola čerpání neinvestičních do-

tací z rozpočtu města neziskovým 
organizacím

 3. kontrola plnění rozpočtu města a pří-
spěvkových organizací k 30. 9 .2009 
dle schválených statutů

 4. předjednání rozpočtu na rok 2010.

Zajistí: předseda finančního výboru, ter-
mín: 31. 12. 2009. 

Usnesení č. 71/2009:
ZM po projednání počtem 15 hlasů 

schvaluje plán činnosti kontrolní výboru 
na rok 2009 v této podobě: Výbor provede 
v roce 2009 kontrolu činnosti Sociálního 
centra ve Světlé n. S. Zajistí: Jaroslav 
Zmek, předseda kontrolního výboru, ter-
mín: 31. 12. 2009.

Usnesení č. 72/2009:
ZM po projednání počtem 16 hlasů 

schvaluje:
I. Zapůjčení finančních prostředků ve 

výši 320 tis. Kč z fondu rozvoje bydlení 
do rozpočtu města Světlá n. S. po dobu 
splatnosti uzavřených půjček.

II. Poskytnutí půjčky 8 majitelům nemo-
vitostí v Kamenické ul. ve Světlé n. S. ve 
výši 40 tis. Kč na 1 nemovitost za účelem 
vybudování komunikace v Kamenické 
ulici.

III. Půjčky budou poskytnuty za těchto 
podmínek:
 a) Půjčka bude poskytnuta se splatností 

od 1. 1. 2010 na dobu 5 let bezúroč-
ně nebo se splatností od 1. 1. 2010 na 
dobu 10 let s 3% úrokem ročně.

 b) Splátky půjček budou dlužníci splá-
cet v měsíčních splátkách v pravidel-
ných termínech pod ztrátou výhod 
splátek.

 c) Poskytnutá půjčka bude zajištěna ru-
čitelským závazkem.

 d) Půjčku nelze poskytnout osobám, 
u kterých město eviduje neuhrazené 
pohledávky po lhůtě splatnosti.

 e) Půjčku lze poskytnout pouze obča-
nům, kteří mají trvalý pobyt v Kame-
nické ul. ve Světlé n. S.

Zajistí: vedoucí finančního odboru, ter-
mín: 30. 6. 2009. 

ZM bere na vědomí:
 • informaci starostky k vývoji ve sklár-

nách. Dne 15. 4. 2009 byla vypsána 
výzva na prodej majetku Sklo Bohe-
mia – bude se to prodávat jako celek, 
nebo po částech. Ve věci našich zá-
jmů je třeba rozhodnout. Navrhuje se 
k tomuto ještě sejít – jako město by-
chom nemuseli skládat jistinu. 

 • informaci Regulačního úřadu, že 
k datu 31. 5. 2009 končí regulovaná 
cena tepla. TEDOM najíždí na samo-
statné vytápění.

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

Data o nezaměstnanosti 
k 30. dubnu

Okres Havlíčkův Brod:
 • 4 528 osob
 • míra nezaměstnanosti 8,90 %
 • 278 volných pracovních míst

Mikroregion Světlá nad Sázavou:
 • 1 161 osob
 • míra nezaměstnanost 19,05 %
 • 27 volných pracovních míst

Město Světlá nad Sázavou:
 • 862 osob
 • míra nezaměstnanosti 21,56 %

Jitka Navrátilová     
vedoucí odd. trhu práce

Úřad práce v Havlíčkově Brodě 
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Schůze rady 4. května

Trvají úkoly:
 • zajistit vypracování nové zřizovací 

listiny TBS
 • zpracovat ucelenou koncepci škol-

ství a pozvat paní Vondrušovou do 
RM za účelem vyjasnění požadav-
ků ohledně zpracování koncepce 
školství.

K rozpočtu města – podle dostupných  
informací je patrné, že město obdrží 
o cca 5 mil. Kč méně na sdílených 
daních, ani příjem ze skládky nebude 
v rozpočtované výši. Bude uskutečněna 
schůzka za účelem hledání úsporných 
opatření.

RM po projednání schvaluje:
 • nájemní smlouvy na bezplatný pro-

nájem části pozemku KN č. 504 
v k. ú. Lipnička za účelem zřízení 
zahrádek pro pana Josefa  Kopecké-
ho a paní Lenku Pajerovou,  nájem-
níky byt. domu čp. 30 v Lipničce 

 • záměr pronájmu části pozemku KN 
č. 974 v k.ú. Dolní Březinka manž. 
Vokounovým, bytem  Praha 8  o vý-
měře cca 30 m2 za cenu 1,50 Kč/m2. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 5. 2009.

 • povolení předzahrádky za cenu 
stanovenou dle vyhlášky č. 3/2003 
a to za měsíční paušál 60 Kč/m2 pro 
p. Petra Coufala, Dolní Březinka 
71, v době mezi 14 – 22 hod. před 
provozovnou Sport baru v období 
květen – září 2009, a p. Vladimíra 
Trhala, Sázavská 927, Světlá n. S., 
v době mezi 10 – 22 hod před po-
hostinstvím Pohoda v období kvě-
ten - září 2009. Zajistí: vedoucí od-
boru MIRR, termín: 31. 5. 2009. 

 • vytvoření sjezdu přes pozemek KN 
č. 1201/6 v k.ú. Dolní Březince na 
místní komunikaci KN č. 1201/
1 v k. ú. Dolní Březinka. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 5. 2009.

 • povolení vstupu na pozemek měs-
ta Světlá n. S. parc. č. 901 a parc. 
č. 905 za účelem postavení leše-
ní k zateplení byt. domů čp. 583 
a čp. 581 v Sázavské ul. ve Světlé 
n. S. pro Stavební a bytové druž-
stvo Světlá n. S. za podmínky dodr-
žení bezpečnosti a zajištění lešení 
ochrannými sítěmi a dále promi-
nutí poplatků za zábor pozemků. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 5. 2009.

 • povolení záboru pozemku KN 
č. 1096/6 v k. ú. Světlá n. S. pro 
římskokatolickou farnost, dě-
kanství Světlá n. S. z důvodu vý-
měny střešní krytiny na budově 
fary v termínu od 8. 5. 2009 do 
1. 6. 2009. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 7. 5. 2009. 

 • dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s fir-
mou Stavointerier – projekce s. r. o., 
Havlíčkův Brod, jehož předmětem 
je změna termínu odevzdání doku-
mentace akce „Zázemí fotbalové-
ho hřiště“. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 5. 2009.

 • dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
s firmou Excon, a. s., Praha 9, IČ: 
00506729, jehož předmětem je od-
souhlasení ceny méněprací. Na zá-
kladě ustanovení smlouvy o dílo 
s firmou Excon, a. s., Praha 9 odbor 
MIRR předložil radě města k od-
souhlasení uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo, jehož předmětem je 
cena méněprací ve výši 13 000 Kč, 
bez DPH. Důvodem ke snížení ceny 
díla je neprovedení ochranných ná-
těrů konstrukce sloupů v místech 
osazení zvedacích lisů – bude ře-
šeno sjednocovacím nátěrem, jež 
bude předmětem nového výběro-
vého řízení. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 5. 2009.

 • umístění symbolu „Kamenictví na 
Světelsku“ v areálu zámeckého par-
ku. Navržený symbol bude tvořený 
neopracovaným podélně rozlome-
ným blokem šedožluté středně zr-
nité žuly, který byl tradiční tech-
nikou vylomen před II. světovou 
válkou v lomu Horka v Dolní Bře-
zince. Rozměr bloku 60 x 80 x 180 
cm. Zajistí: vedoucí odboru MIRR 
a předseda Vlastivědného spolku, 
termín: 30. 6. 2009.

 • dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 
akci „Novostavba pavilonu v MŠ 
Lánecká“, jehož předmětem je 
změna termínu odevzdání doku-
mentace ke stavebnímu povolení 
pavilonu pro 48 dětí v MŠ Lánecká 
do data 30. 9. 2009. Dokumentace 
bude k tomuto datu předána vč. vy-
jádření dotčených orgánů a správců 
sítí. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 5. 2009.

 • návrh řešení sporné části, dle do-
hody s majiteli sousedních pozem-

Nový územní plán 

Zastupitelstvo města dne 29. 4. 2009 
vzalo na vědomí a uvažuje o poříze-
ní nového územního plánu. Základ 
územního plánu sídelního útvaru 
Světlá nad Sázavou byl zpracován již 
v roce 1997 a schválen podle starého 
stavebního zákona č. 50/1976 Sb., 
takže některé jeho části nevyhovují 
požadavkům nového stavebního zá-
kona č. 183/2006 Sb., který platí od 
1. 1. 2007.

Nový územní plán by zahrnoval 15 
katastrálních území, která spadají do 
správního území Světlé nad Sázavou. 
Z praktických zkušeností se ukazuje, že 
v současném územním plánu je příliš 
podrobně rozčleněné území na rozdílné 
funkční plochy. Nový územní plán by 
toto podrobné členění ploch odboural 
a vyřešil by časté změny územního 
plánu. Dále je třeba aktualizovat pod-
kladovou katastrální mapu a rozvojové 
směry města (umístění průmyslových 
a obytných zón), také bude třeba posou-
dit aktuálnost a nastavení regulativů pro 
jednotlivé plochy.

Řešení těchto problémů při používání 
současného územního plánu se ukazuje 
jako nevyhovující a je zapotřebí zpraco-
vat nový územní plán, který by přesněji 
odrážel současný stav území a lépe by 
postihoval záměry do budoucna a před-
pokládaný rozvoj města. 

V současné době je možnost zažádat 
o dotaci z Evropské unie a v případě 
jejího získání by se ušetřila podstatná 
část nákladů na pořízení územního plá-
nu. Město Světlá n. S. splňuje podmínky 
pro poskytnutí dotace. Podmínkou pro 
získání dotace na nový územní plán je, 
že by se nemohl po dobu 5 let pořizovat 
další nový plán, ale pouze jeho změny.

Městský úřad Světlá n. S.
odbor stavebního úřadu a územního 

plánování

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

Jednání zahájila starostka města přiví-
táním přítomných a provedením kontro-
ly zápisu z jednání ze dne 20. 4. 2009.
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Informace z radnice

Vážení spoluobčané,
v souvislosti s ukončením výroby spo-

lečnosti Sklo Bohemia, a. s. řeší město 
řadu záležitostí nad rámec svých kom-
petencí, hlavně jak pomoci propuštěným 
občanům v jejich svízelné situaci, kdy ne 
vlastní vinou přišli o zaměstnání. Město 
poskytlo prostory pro agendu Úřadu 
práce, aby občané nemuseli dojíždět do 
Havlíčkova Brodu, zajistilo poradenské 
služby v oblasti sociálních služeb, nabíze-
lo právní služby a řešilo zajištění dodávek 
tepla. Nemalou měrou jsme se angažovali 
v praxi ověřenými připomínkami k in-
solvenčnímu zákonu, zákonu o zaměst-
nanosti a apelovali jsme na nedostatečný 
sociální systém.

Chci připomenout, že podle zákona 
o obcích se město musí starat především 
o chod města, služby a rozvoj. Vinou 
zkreslených informací získaných zejména 
z tisku se mezi občany začínají šířit ne-
pravdivé informace, které vrhají na město 

ků ze dne 24. 4. 2009 – tj. p. Švec 
a p. Kysela odstraní 5 sloupů 
oplocení svého pozemku PK parc. 
č. 1153 a tyto sloupy posunou dle 
hranice vytyčené firmou Geodézie. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 5. 2009. 

 • umístění dopravního značení ome-
zení rychlosti na 30 km/h na úče-
lové komunikaci parc. č. 1333/2 
v k. ú. Horní Bohušice. Zřízení 
dopravního značení uhradí žadatel 
(firma AR-KOVO) na své náklady. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 5. 2009.

 • předložené úpravy na linkách 
350320 (provozovatel ICOM trans-
port a. s. Jihlava), 600070, 600260 
a 600710 (provozovatel Veolia 
Transport Východní Čechy a. s.). 

 • prodloužení spojů po trase Komen-
ského ul. – Lánecká ul. – ul. Na 
Sídlišti – Sázavská ul. spoje 41 a 48 
linky 600070 a spoje 20,17 a 22 lin-
ky 600710 budou jezdit pouze ve 
dnech školního vyučování. Zajistí: 
Josef Böhm, místostarosta, termín: 
31. 5. 2009. 

 • přidělení bytu o velikosti 1+2 v Jo-
sefodole čp. 24 paní Boženě Vobo-
řilové, současně bytem Světlá n. S., 
k datu 1. 5. 2009 na dobu určitou 1 
roku s automatickým obnovováním 
při plnění si svých povinností. Za-
jistí: tajemnice bytové komise,  ře-
ditel TBS, termín: ihned.

 • úhradu pronájmu mobilních WC na 
akci Pohádkový les v Josefodole. 
Zajistí: vedoucí finančního odboru, 
termín: 23. 5. 2009. 

 • poskytnutí finančního daru ve výši 
3 tis. Kč Společnosti přátel žehu ve 
Světlé n. S. Zajistí: vedoucí finanč-
ního odboru, termín: 31. 5. 2009. 

RM ukládá:
 • TBS Světlá n. S. předkládat měsíč-

ně přehled o využití pracovních sil 
včetně čerpání finančních prostřed-
ků.

 • městské policii zkontrolovat a v pří-
padě potřeby odkázat další provo-
zovatele předzahrádek,  na město 
Světlá n. S. za účelem podání žá-
dosti o povolení.

 • místostarostovi J. Böhmovi napsat 
na Kraj Vysočina dopis, že město 
Světlá nesouhlasí se zrušením linek 
vlakových spojů, a pokud již není 
možné rušení spojů zabránit, poža-
duje město Světlá n. S. v co největ-

ší míře nahradit vlak autobusovým 
spojem. Zajistí: Josef Böhm, mís-
tostarosta, termín: ihned.

RM bere na vědomí
 • výsledek výběrového řízení na zho-

tovitele zakázky „Likvidace nále-
tových dřevin v zámeckém parku“. 
Vzhledem k nejnižší nabídnuté 
ceně se stala vítězem firma Ekoim-
pex z Pelhřimova, která zároveň 
provedla předchozí obnovu světel-
ského parku v roce 2007 a je i zho-
tovitelem zakázky Ošetření, kácení 
a výsadba nových stromů v zámec-
kém parku, která bude také realizo-
vána v letošním roce.

 • výsledek výběrového řízení  zakáz-
ky Oprava části cyklotrasy Lipnič-
ka – Dolní Město 2. etapa. Souhlasí 
se smlouvou o dílo mezi městem 
Světlá n. S. a firmou M-Silnice a. s., 
Havlíčkův Brod v rozsahu prací do 
celkové ceny 500 000 Kč. Uklá-
dá odboru MIRR uzavřít smlou-
vu o dílo mezi městem Světlá 
n. S. a firmou M-Silnice a. s., Hav-
líčkův Brod v rozsahu prací do cel-
kové ceny 500 000 Kč.

 • soupis všech postupů, které byly 
konány v záležitosti převodu po-
zemků a zamezení přístupu k ob-
jektu čp. 56 na pozemku KN parc. 

č. 238/4 v katastrálním území Mrz-
kovice.

 • výsledek výběrového řízení zakáz-
ky Opatovice – dešťová kanaliza-
ce, nejnižší cenu předložila firma 
EVOS – HYDRO, s. r. o., Ledeč 
n. S.

 • oznámení MUDr. Milana Boha-
nese, že v červnu letošního roku 
ukončí působení u Smíšeného pě-
veckého sboru Gaudeamus.

 • požadavek od podnikatelů umisťo-
vat inzeráty na webových stránkách 
v rubrice Bezplatná inzerce.

 • žádost Společnosti přátel žehu 
o zvážení znovu projednání vý-
stavby kolumbária. Zástupci Spo-
lečnosti přátel žehu budou pozváni 
v uvedené věci k jednání. Záležitost 
bude projednána v ZM. 

 • informaci místostarosty J. Böhma, 
že p. Beran slíbil udělat novou zněl-
ku do městského rozhlasu. 

Starostka Ing. Arnotová informuje 
radní o jednání pracovní skupiny – eko-
nomického týmu – k aktualizaci strate-
gického plánu města. Dne 6. 5. 2009 od 
17.00 hod. se uskuteční schůzka týmu ve 
velké zasedací místnosti MěÚ. 

Ing. Lenka Arnotová
starostka

špatné světlo. Cituji: „Město chce autobu-
sový terminál, staví zimák za 130 mil. Kč. 
Občany to děsí...., lidé jsou v šoku.“

Výše uvedené informace je třeba uvést 
na pravou míru. O tom, že město staví 
zimní stadion, se mluví a píše více než 
rok. To, že město získalo dotaci z EU, se 
také ví. Město dlouho řešilo dilema, zda 
v období krize zimní stadion stavět nebo 
nestavět. Zastupitelstvo města jedno-
myslně rozhodlo – stavět! Rekonstrukce 
zimního stadionu ve stávající podobě by 
město přišla minimálně na 50 mil. Kč 

– rekonstrukce ledové plochy, zázemí, 
parkoviště, chlazení atd. Pokud by se ne-
opravilo minimálně chlazení, což by stálo 
20 mil. Kč, musel by se stadion zavřít. 
Bohužel tak daleko se nechal dojít stav 
zimního stadionu, bez oprav...

Město převzalo naprosto vybydlený 
areál zimního stadionu v roce 2008 od 
hokejového klubu. Pokud jsme chtěli 
žádat o dotace, musel být objekt ve ▶
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vlastnictví města. Dle sdělení pracov-
níků Úřadu regionální rady (poskytovatel 
dotace) nebylo možné nárokovat v žádosti 
o dotaci prostou rekonstrukci, projekt 
musel mít regionální význam a široké 
využití. 

O prioritách sportovišť rozhodovali lidé 
napříč všemi sportovními kluby, kteří 
buď pracují s mládeží, nebo sami aktivně 
sportují. Priority byly následující – dát do 
pořádku stávající sportoviště, tzn. zimní 
stadion, zázemí fotbalového hřiště, a poté 
budovat sportoviště nová – sportovní halu, 
koupaliště, cyklostezky...

Koupaliště je vyprojektované. Jestli se 
bude realizovat, nedokážu nyní říci. O ko-
nečném řešení rozhodne zastupitelstvo 
města. 

Od roku 2006 je vyprojektována trasa 
cyklostezky vedoucí podél řeky od mostu 
ve Světlé nad Sázavou až do Smrčné. Té-
měř tři roky trvalo zajištění souhlasů se 
stavbou od majitelů pozemků dotčených 
stavbou. Původně navržená trasa cyklos-
tezky po pravé straně řeky se v letošním 
roce z důvodu nesouhlasu některých 
vlastníků pozemků změnila a od lávky 
v Mrzkovicích povede trasa po levém 
břehu řeky. Je třeba překonat větší výš-
kový rozdíl, ale máme zajištěny veškeré 
potřebné souhlasy. Výjimkou je pouze 
souhlas majitele pozemku pod tenisovou 
halou – Sklo Bohemia, a.s. Věřitelský 
výbor nechtěl zatěžovat budoucího maji-
tele podniku břemenem stavby, a budeme 
tedy žádat o souhlas nového majitele. Je 
třeba říci, že pro vedení cyklostezky bylo 
potřeba vykupovat či směňovat řadu po-
zemků, což představuje pro město nemalý 
náklad. Projekt je připravený a v letošním 
roce budeme žádat o dotaci z fondů Ev-
ropské unie, které budou v programovém 
období 2007-2013 vypsány na realizaci 
cyklostezek naposledy. 

Aktivity města, o kterých se zatím 
nepsalo
Chci zdůraznit, že prioritou současného 

vedení města v období 2006-2010 je zříze-
ní průmyslové zóny a tím podpořit vznik 
nových pracovních příležitostí. Chtěli 
jsme navázat na schválený územní plán 
města z roku 2000, kde byly plochy za 
sklárnami, celkem 10,5 ha, navrženy jako 
plochy s funkčním využitím k podnikání, 
tedy jako průmyslová zóna. Výše uvedené 
pozemky byly blokovány restitučním ná-
rokem rodiny Morawetzových. V průběhu 
let jsme tedy vytipovali další plochy urče-
né k podnikání – mezi věznicí a TBS, pod 
vodárnou, u Probasu a Josefodolské ulici. 

Město již od roku 2003 jednalo s vlast-
níky pozemků navržených ploch (město 
totiž nevlastnilo žádný z výše uvedených 
pozemků) o odkupu. Ochota prodat po-
zemky za přijatelnou cenu tj. za 200 Kč/
m2 byla pouze u vlastníků pozemků mezi 
TBS a věznicí. V této lokalitě probíhá 
zasíťování téměř 3 ha plochy s funkčním 
využitím – plochy pro podnikání.

Město Světlá nad Sázavou bezpro-
středně po pádu podniku Sklo Bohemia 
a. s, Světlá n. S., jednalo dne 5. 11. 2009 
na MF ČR s ministrem financí o možné 
pomoci Světlé. V té době jsme si byli 
vědomi, že nejde o nalévání peněž do so-
ciální sféry, ale že je nutné Světlé pomoci 
s vytvářením podmínek pro vznik nových 
pracovních míst.

Nastalá situace vyvolala obnovení 
jednání s právním zástupcem rodiny 
Morawetzových o odkupu pozemků ved-
le skláren. Dnes máme před podpisem 
kupní smlouvy. Dne 26. 2. 2009 byla 
podána žádost o dotaci na nákup 104 867 
m2 pozemků průmyslové zóny na agentu-
ru Czechinvest – agentura pro podporu 
podnikání a investic. Kupní cena pozem-
ků v průmyslové zóně dosahuje výše 
26 216 750 Kč, dotace je žádána ve výši 
90 % z ceny úřední stanovené posudkem 
soudního znalce, což představuje částku 
23 595 000 Kč, podíl města představuje 
částku 2 621 750 Kč. Protože je na odkup 
pozemků žádáno o dotaci ze státního roz-
počtu, bude třeba při obsazování pozemků 
průmyslové zóny dodržet podmínky po-
skytovatele dotace. Podniky, které budou 
moci obsadit plochu průmyslové zóny, se 
musí soustřeďovat buď na výzkum a vý-
voj, či na daná odvětví zpracovatelského 
průmyslu (OKEČ 15-37), mohou zde být 
technologická centra, vědeckotechnické 
parky. Plochu tedy nebude možné využít 
pro drobnou řemeslnou výrobu a podni-
katelské aktivity. A to je důvod, proč měs-
to chce tyto činnosti soustředit do plochy 
stanovené územním plánem pro podnika-
telské aktivity, tj. drobné podnikatelské 
činnosti nezatěžující okolní prostředí 
zvýšenou intenzitou dopravy, hlukem či 
zhoršením podmínek životního prostředí 
v lokalitě Na Rozkoši.

Další, a to podstatná věc bude zájem 
podnikatelů o působení ve Světlé nad 
Sázavou. Klad vidíme v tom, že ve Světlé 
by neměl být problém s pracovní silou. 
Problém je však se špatnou dopravní 
infrastrukturou. Město požádalo Kraj 
Vysočina, na základě zpracovaného ge-
nerelu dopravy, o zařazení řešení dopravy 

v lokalitě u skláren. Kraj Vysočina má 
v rozpočtu na rok 2009 vyčleněny pro-
středky na zpracování vyhledávací studie 
propojky ulic Zámecké a Nádražní v mís-
tech, kde se nachází lávka pro pěší přes 
řeku Sázavu.

Jednou z dalších problémových zále-
žitostí města je řešení bezpečného pod-
chodu pod železničním viaduktem v Lá-
necké ulici. Vlastníkem tělesa viaduktu je 
Správa železniční a dopravní cesty Praha, 
a ta nemá zájem rekonstrukci viaduktu ve 
Světlé pouze z vlastních zdrojů financovat. 
Na jednáních probíhajících od roku 2006 
bylo dohodnuto, že město nechá zpracovat 
projektovou dokumentaci řešící podchody, 
vlastní mostní konstrukci shledal vlastník 
jako vyhovující, bez potřeby rekonstrukce. 
V roce 2008 byla dokončena projektová 
dokumentace podchodu pod viaduktem, 
která řeší vložení dvou průchodů do stá-
vající nosné mostní konstrukce po obou 
stranách ulice Lánecká. 

Ke dni 20. 2. 2009 byla prostřednic-
tvím vlastníka viaduktu SŽDC (Správa 
železniční dopravní cesty, Praha) po-
dána žádost o dotaci ze SFDI v rámci 
programu Zvýšení bezpečnosti dopravy 
a odstraňování bariér. Dotace je žádána 
ve výši 80 % z celkových nákladů na pro-
vedení podchodů, což představuje částku 
cca 6 mil. Kč. Zbylých 20 % by uhradilo 
SŽDC.

Podle sdělení SŽDC měly být tyto 
záležitosti projednány ve vládě dne 
27. 4. 2009, ale to už byla vláda v demi-
si, takže k žádnému projednání nedošlo. 
Jednání se očekává v průběhu měsíce 
června 2009.

A ještě se chci zmínit o autobusovém 
terminálu. Pod pojmem autobusový ter-
minál si jistě každý představí velký pro-
jekt s desítkou nástupišť a autobusových 
zastávek tak, jak je tomu např. v Hav-
líčkově Brodě. Autobusový terminál ve 
Světlé je podmíněn realizací propojky ulic 
Zámecká a Nádražní a dle zpracovaného 
generelu dopravy se jedná o rekonstrukci 
prostoru před vlakovým nádražím s umís-
těním cca tří zastávek autobusů, vytvoře-
ním odstavné plochy pro autobusy a roz-
šířením parkoviště osobních automobilů. 
Sociální zázemí by bylo rekonstruované 
ve stávající budově Českých drah a rovněž 
tak čekárna a vstupní hala. Kraj Vysočina 
podporuje systém integrované dopravy, 
tj. spojení autobusové a vlakové dopravy, 
na akci by bylo možné žádat o dotaci 
z prostředků evropské unie ve výši 92,5 % 
z uznatelných nákladů. Jednotlivé zastáv-
ky v ulicích Komenského a Sázavská by 

▶
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zůstaly zachovány. Tento projekt je pro-
zatím pouze ve stadiu přípravných prací, 
v případě, že Kraj Vysočina nebude ga-
rantovat realizaci propojky do roku 2011, 
nebude projekt realizován, neboť jsme si 
vědomi obtížné udržitelnosti a využitel-
nosti v případě realizace.

Bohužel tím, že vedle hospodářské kri-
ze probíhá i politická, všechno se oddalu-
je. Plně si uvědomujeme, že výše uvedené 
záměry jsou během na dlouhou trať, mají 
dlouhodobější charakter a nemusí být 
hned vidět. Vše ukáže čas.

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

Nová zeleň ve městě

V rámci obnovování veřejné zeleně 
a náhradních výsadeb za pokácené 
stromy se v poslední době ve městě ob-
jevilo mnoho nových dřevin. V blízkosti 
nového dětského hřiště Na Bradle byly 
vysázeny okrasné stromky, a také kolem 
právě zbudovaného sportovního hřiště 
v Dolní ulici přibyla nová výsadba v po-
době tří javorů, čtyř smrků a katalpy. Po 
dokončení umělého povrchu hřiště je 
počítáno ještě s výsadbou živého plotu 
kolem laviček. Další novou skupinovou 
výsadbou je ozelenění parkoviště u byto-
vého domu čp. 943-945 třinácti stromky 
okrasné třešně. U loni vybudovaného 
chodníku v Horní ulici byla vytvořena 
výsadba suchomilných rostlin, prozatím 
ojedinělá zeleň tohoto druhu ve Světlé. 
Jakožto náhradní výsadba za pokácené 
stromy Na Bradle bylo před bytovým 
domem 965-968 vysazeno devět jehlič-
nanů a u bytového domu 958-964 šest-
náct kusů jeřábu. Jedná se o vzrostlejší 
stromky, které nahradí pokácené javory. 

Samostatnou kapitolou zeleně ve Svět-
lé je zámecký park, který v loňském roce 
utrpěl značné ztráty při červnové vichři-
ci. Nová výsadba v parku je prováděna 
postupně, loni bylo rekonstruováno alpi-
num pod hrází Dolního rybníka a v le-
tošním roce byl osazen popínavými rost-
linami altánek u zámku. V lipové aleji 
byla vysazena lípa k 90. výročí vzniku 
republiky. V letošním roce získalo naše 
město dotaci na obnovu zámeckého par-
ku, počítající s ošetřením dřevin, novou 
výsadbou a odstraněním náletů, která 
bude probíhat na podzim 2009.

Bc. Klára Vašáková
odbor majetku, investic 
a regionálního rozvoje

Oznámení o době a místu konání voleb

Starostka města Světlá n. S. podle § 32 
zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Ev-
ropského parlamentu a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
oznamuje:

1. Volby do Evropského parlamentu 
se uskuteční dne 5. 6. 2009 od 14.00 do 
22.00 hod. a dne 6. 6. 2009 od 8.00 hod. 
do 14.00 hod.

2. Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu:

v okrsku č. 1
 • je místnost v Nízkoprahovém centru, 

Sázavská čp. 598, Světlá n. S. (pro-
story po bývalé knihovně)

 • pro voliče bydlící v tomto okrsku, 
z ulic Sázavská, Na Sídlišti, Horní

v okrsku č. 2
 • je místnost v Základní škole, Jeleno-

va 30, Světlá n. S. 
 • pro voliče bydlící v tomto okrsku,  

z ulic Jelenova, Zámecká, Poštovní, 
Nádražní, Wolkerova, náměstí Trčků 
z Lípy, Josefodolská, Haškova, Ma-
lostranská, Nerudova, Pěšinky, Nové 
město, Dolní a místní část Josefodol

v okrsku č. 3
 • je místnost ve Společenském domě, 

náměstí Trčků z Lípy 217, Světlá n. S. 
– společenský sál

 • pro voliče bydlící v tomto okrsku, 
z ulic Komenského, U Dílen, Čap-
kova, Kolovratova, Revoluční, Nová 
čtvrť, Boženy Němcové, Na Hrázi, 
Nad Tratí, Zelená, Krátká, Havířská, 
Zahrádecká, Nad Cihelnou, Sadová, 
Na Úvoze, místní části Horní a Dolní 
Dlužiny, Opatovice

v okrsku č. 4
 • je místnost v Základní škole, Lánec-

ká 699, Světlá n. S. 
 • pro voliče bydlící v tomto okrsku,  

z ulic Na Bradle, Školní, Zahradní, 
Lánecká, Horní a Dolní Bohušice

v okrsku č. 5
 • je místnost v hasičské zbrojnici, Lá-

necká 212,  Světlá n. S. 
 • pro voliče bydlící v tomto okrs-

ku,  z ulic U Stromečku, Vysočan-
ská, Kamenická, Příčná, Havlíčko-
va, U Rybníčků, Sklářská, Rozkoš, 
V Polích, Panuškova, F. A. Jelínka, 
pplk. Hradeckého, J. J. Staňka, Vo-
dárenská, místní části Horní Březin-
ka, Benetice a Žebrákov

v okrsku č. 6
 • je místnost v objektu firmy Montraz 

(jídelna), Dolní Březinka 83, Světlá 
n. S. 

 • pro voliče bydlící v tomto okrsku, 
z místní části Dolní Březinka

v okrsku č. 7
 • je místnost v kulturním domě v Zá-

vidkovicích čp 40, Světlá n. S. 
 • pro voliče bydlící v tomto okrsku, 

z místních částí Závidkovice a Rado-
stovice

v okrsku č. 8
 • je místnost v hasičské zbrojnici  

v Mrzkovicích čp. 77, Světlá n. S. 
 • pro voliče bydlící v tomto okrsku, 

z místních částí Mrzkovice a Leštin-
ka

v okrsku č. 9
 • je místnost v hostinci v Lipničce 

čp. 17, Světlá n. S. 
 • pro voliče bydlící v tomto okrsku, 

z místních částí Lipnička a Kochá-
nov

3. Právo volit na území České republiky 
do Evropského parlamentu má každý ob-
čan České republiky, který alespoň druhý 
den voleb dosáhl věku 18 let, a občan ji-
ného členského státu, který alespoň druhý 
den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu 
nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel 
podle zvláštního právního předpisu. Vo-
liči  bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným občanským 
průkazem nebo cestovním pasem České 
republiky. Voliči, který je občanem jiného 
členského státu, bude umožněno hlasování 
poté, kdy prokáže svou totožnost a občan-
ství jiného členského státu a skutečnost, že 
je na území České republiky veden v evi-
denci obyvatel podle zvláštního právního 
předpisu. Voliči, který není zapsán ve vý-
pisu ze seznamu pro volby do Evropského 
parlamentu, okrsková volební komise hla-
sování neumožní. To neplatí, pokud volič 
hlasuje na voličský průkaz. 

4. Každému voliči budou dodány tři 
dny přede dnem voleb hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb volič může obdržet hla-
sovací lístky i ve volební místnosti. Volič, 
který hlasuje na voličský průkaz, obdrží 
hlasovací lístky ve volební místnosti. 

Ing. Lenka Arnotová
starostka města
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Veřejně prospěšné práce

Od 1. 4. 2009 byly v TBS vytvořeny 
pracovní příležitosti v rámci veřejně 
prospěšných prací, na které poskytuje 
Úřad práce příspěvek. Uchazeče o tyto 
práce doporučuje Úřad práce. Pracovníci 
mají smlouvu na dobu určitou (3 měsíce). 
Hrubá mzda těchto pracovníků je 10 000 

– 12 000 Kč. Náklady města na jedno pra-
covní místo jsou cca 4 000 – 5 000 Kč. Od 
dubna nastoupilo 6 pracovníků, od května 
8 pracovníků, od června by mělo nastoupit 
dalších 9 pracovníků. Předpokládáme, že 
bychom do konce roku zaměstnali cca 
40 nezaměstnaných na dobu určitou. Pro-
váděné práce (musí to být pouze veřejně 
prospěšné práce): údržba zeleně, opravy 
komunikací, opravy nemovitostí města, 
oprava a údržba techniky, opravy mobi-
liáře města, úklid a čištění města, opravy 
hřbitova, nátěry laviček, vysekávání pří-
kopů,...

Samozřejmě se jedná o velké množství 
vyplněných papírů, ale toto je jedna z mála 
skutečných a možných pomocí města na-
šim Světelákům. 

Jan Tourek
 místostarosta

Přehled vyplácených dávek pomoci v hmotné nouzi 

znamenán zatím poměrně malý nárůst vy-
placených dávek pomoci v hmotné nouzi. 
Většina z těch, kterým se dosud nepodaři-
lo najít nové zaměstnání, je přihlášena do 
evidence uchazečů o zaměstnání Úřadu 

práce a pobírá podporu v nezaměstnanosti 
(PvN), případně podporu při rekvalifikaci. 
Ve srovnání s předchozím obdobím, kdy 
měli příjem ze závislé činnosti, došlo jistě 
k výraznému poklesu příjmů, ne však do-
sud takovému, aby byly splněny podmínky 
pro výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi 
(viz tabulka přehledu). 

V letních měsících však již skončí pod-
půrčí doba některým z nich. Předpokládá-
me, že pokud se těmto občanům nepodaří 
získat nové zaměstnání nebo nejsou jinak 

ekonomicky zajištěni, budou nuceni svoji 
finanční situaci řešit dávkami pomoci 
v hmotné nouzi. O základních podmín-
kách pro vznik nároku na výplatu těchto 
dávek jsme informovali v březnovém čísle 
Světelského zpravodaje, dnes uvádíme pro 
případné zájemce srovnání finančních 
situací v období pobírání PvN a v období 
poskytování dávek pomoci v hmotné 
nouzi na dvou příkladech. Zároveň upo-
zorňujeme, že stanovení výše dávky není 
v žádném případě jednoduché a nelze je 
provádět bez znalosti výše cílového ná-
jemného pro daný byt nebo průměrné ceny 
za dodávku energií pro bytovou jednotku 
určité velikosti podle sdělení dodavatelů 
těchto energií. Ruční přesný výpočet je, 
s výjimkou případů s velmi nízkými ná-
klady na bydlení, téměř nemožný.   

Srovnání podmínek pro stanovení výše 
podpory v nezaměstnanosti a dávek 
pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na 
živobytí) z hlediska příjmových a majetko-
vých podmínek klienta (okruhu společně 
posuzovaných osob).

Příklad 1: Okruh společně posuzo-
vaných osob tvoří manželé – manželka 
příjem ze závislé činnosti 12 000 Kč mě-
síčně, manžel v evidenci ÚP (předtím od 
vyučení stále v pracovním poměru) 

Tabulka č. 1

Příklad výpočtu:
Příjmy 
Manžel: podpora v nezaměstnanosti 

v květnu naposledy vyplacena ve výši 
6 300 Kč – v červnu výrazný pokles pří-

V období od 1. října 2008, kdy došlo 
v našem regionu z důvodů úpadku Sklo 
Bohemia, a. s. a ukončení nebo omezení 
výroby v dalších organizacích k velkému 
poklesu příjmů části obyvatelstva, byl za-

Přehled vyplacených dávek pomoci v hmotné nouzi v období 
od 1. 10. 2008 do 30. 4. 2009 – celkem vyplaceno 523 672 Kč

Příjemci dávek
Počet 
klientů

Počet 
vypl. 

dávek 
PnŽ DByd MopZ MopV MopS

Zaměstnanci 
Sklo Bohemia, 
a. s.

Rodiny s nezao-
patřenými dětmi

8 46 28 1 8 8 0

Jednotlivci 
a okruhy bez 
nezaopatřených 
dětí

11 53 38 2 0 12 1

Ostatní 24 118 70 36 0 3 9

Celkem 43 217 136 39 8 23 10

PnŽ – příspěvek na živobytí 
DByd – doplatek na bydlení
MopZ – mimořádná okamžitá pomoc pro osoby ohrožené na zdraví
MopV – mimořádná okamžitá pomoc na úhradu jednorázového výdaje
MopS – mimořádná okamžitá pomoc pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

Tabulka č. 1

Pro stanovení výše pod-
pory v nezaměstnanosti 

(PvN)

Pro stanovení výše dávky pomoci 
v hmotné nouzi (např. příspěvek na 

živobytí – PnŽ)
Příjmy

Manželka ze závislé činnosti PvN manžela se nesnižuje 
Při výpočtu PnŽ je započítáváno 
70 % 

Majetkové poměry

Stavební spoření manžela,  
částka vyplacená po zrušení 
by činila 80 tis. Kč

Neovlivňuje výši PvN

Přihlíží se ihned, nezbytné vypově-
dět smlouvu, při výplatě spoření se 
od daného měsíce PnŽ odejme pro 
dostatečné sociální a majetkové 
poměry. 

Sporožirový účet manželky 
zůstatek 30 tis. Kč

Neovlivňuje výši PvN
PnŽ nelze přiznat, pokud jsou cel-
kové sociální a majetkové poměry 
dostatečné.
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jmů,  po dobu pobírání o PnŽ nežádali 
(manžel nechtěl ukončit smlouvu o sta-
vebním spoření), na příspěvek na bydlení 
(PByd) nevznikl nárok.

Manželka: příjmy ze závislé činnosti 
12 000 Kč (započítáno 70 %, tj. 8 400 Kč).

Majetek
červen: sporožirový účet – zůstatek 

800 Kč, stavební spoření vypovězeno
Náklady na bydlení
Nájemné 2 165 Kč, cílové nájemné 

2 071,55 Kč.
Záloha za odběr elektrické energie 

3 190 Kč, odůvodněné náklady na elektři-
nu 4 895,80 Kč

Služby 376 Kč.

Odůvodněné náklady na bydlení 
5 637,55 Kč = 2 071,55 +3 190 + 376

Přiměřené nákl. na bydlení (hodnocen 
červen – pokles příjmu): 2 520 Kč = 0,3 
x 8 400 

Příjmy dle § 9 odst.1: 8 400 Kč
Příjmy dle § 9 odst.2: 5 880 Kč = 8 400 

– 2 520 Kč
Živobytí: 5 480 Kč = 2 880 + 2 600

PnŽ:  - 400 Kč = 5 480 – 5 880 Kč (nárok 
na PnŽ nevznikne)   

Doplatek na bydlení DByd

Nárok na dávku nevznikne, protože není 
přiznáno PnŽ a příjem je vyšší než 1,3 x 
živobytí SPO, ale možno třeba nahradit 
mimořádnou okamžitou pomocí na úhra-
du jednorázového výdaje MopV – např. ve 
výši   MopV = ONB – (P – Živ)  =  5 637,55 

– (8 400 – 5 480) = 2 718 Kč

Rekapitulace situace květen – červen
květen červen

PvN 6 300 0
Mzda manželky 12 000 12 000
PByd 0 0
PnŽ 0 0
MopV 0 2 718
celkem 18 300 14 718

Závěr: 
V měsíci červnu v případě, že bude 

vypovězena smlouva o stavebním spoření 
a splněny veškeré podmínky pro poskyt-
nutí dávek pomoci v hmotné nouzi, po-
klesnou příjmy manželům o 3 582 Kč.

Příklad 2: Okruh společně posuzo-
vaných osob tvoří nezaměstnaná matka, 
v evidenci ÚP po ztrátě pracovního po-
měru má aktuální čistý příjem z dohody 
o pracovní činnosti (DPČ)  2 500 Kč, žije 
s osmiletou dcerou  sama v bytě.

Tabulka č. 2

Příklad výpočtu:
Příjmy 
Matka: podpora v nezaměstnanosti 

v květnu naposledy vyplacena ve výši 
6 300 Kč, současně DPČ 2 500 Kč (70 % 

= 1 750 Kč), sociální příplatek 376 Kč*, 
po dobu pobírání matka o PnŽ nežádala 
(nechtěla ukončit smlouvu o stavebním 
spoření)

Příspěvek na bydlení PByd 150 Kč*
Dítě: výživné 3 000 Kč, přídavek na dítě 

610 Kč*   
Majetek
červen: sporožirový účet – zůstatek 

800 Kč, stavební spoření vypovězeno, re-
kreační chata nadále ve vlastnictví

Náklady na bydlení
Nájemné 2 165 Kč, cílové nájemné 

2 071,55 Kč
Záloha za odběr elektrické energie 

3 190 Kč, odůvodněné náklady na elektři-
nu 4 895,80 Kč

Služby 376 Kč

Odůvodněné náklady na bydlení: 
5 637,55 Kč = 2 071,55 + 3 190 + 376

Přiměřené náklady na bydlení (hodno-
cen červen – pokles příjmu): 0,3 x (1 750 + 
3 000 + 610) = 1 608 Kč

Příjmy dle § 9 odst.1: 5 736 Kč =1 750 + 
376 + 3 000 + 610 

Příjmy dle § 9 odst.2: 4 128 Kč = 5 736 
– 1 608 Kč

Živobytí: 4 840 Kč = 2 880 + 1960

PnŽ:  712 Kč = 4 840 – 4 128  

Doplatek na bydlení DByd: 3 880 Kč = 
5 637,55 – 150 – (5 736 + 712 – 4 840) 

Změna příjmů květen – červen:
květen červen

PvN 6 300 0

DPČ 2 500 2 500

SocP 376 376

PByd 150 150

Výživné 3000 3000

PnD 610 610

PnŽ 0 712

DBydl 0 3 880

celkem 12 936 11 228

Závěr: 
V měsíci červnu v případě, že bude 

vypovězena smlouva o stavebním spoře-
ní a splněny veškeré podmínky pro 

Tabulka č. 2

Pro stanovení výše pod-
pory v nezaměstnanosti 

(PvN)

Pro stanovení výše dávky pomoci 
v hmotné nouzi (např. příspěvek na 

živobytí – PnŽ)
Příjmy
DPČ  2 500 Kč v době  
evidence u ÚP

PvN se nesnižuje 
Při výpočtu PnŽ je započítáváno 
70 %

Sociální příplatek Neovlivňuje výši PvN Započítáván 100 %
Přídavek na dítě Neovlivňuje výši PvN Započítáván 100 %
Výživné na dítě 3 000 Kč Neovlivňuje výši PvN Započítáváno 100 %
Majetkové poměry

Stavební spoření – matka, 
částka vyplacená po zrušení 
by činila 50 tis. Kč

Neovlivňuje výši PvN

Přihlíží se ihned, nezbytné vypovědět 
smlouvu, při výplatě spoření se od 
daného měsíce PnŽ odejme pro 
dostatečné sociální a majetkové 
poměry.

Sporožirový účet 20 tis. Kč Neovlivňuje výši PvN
PnŽ nelze přiznat, pokud jsou 
celkové sociální a majetkové poměry 
dostatečné.

Rekreační chata matky po 
rodičích 

Neovlivňuje výši PvN

Pokud po skončení výplaty PvN 
nebo třech měsících neprokáže 
snahu prodat nebo pronajmout, 
sníží se částka živobytí o 258 Kč, po 
dalších třech měsících není osobou 
v hmotné nouzi. ▶
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poskytnutí dávek pomoci v hmotné 
nouzi, poklesne příjem samoživitelky 
s jedním dítětem o 1 708 Kč.

*Poznámka: 
Jedná se o nejjednodušší  příklady situa-

cí, dávky SSP jsou uvedeny v teoretických 
částkách.

Městský úřad Světlá n. S.
odbor sociálních věcí

▶

Svoz objemného odpadu 
– jaro 2009

Ve dnech od 20. dubna do 20. května 
proběhl ve Světlé n. S. a místních čás-
tech svoz objemného odpadu. Celkem 
bylo svezeno 120 tun odpadu. Další 
svoz proběhne opět v říjnu. V mezidobí, 
ale i po celý rok, mohou občané města 
a místních částí odkládat odpady na 
sběrný dvůr zdarma. Zpoplatněné je 
pouze uložení stavební suti na skládku 
odpadů. Nepřijímáme eternit a odpady 
obsahující sádru.

Provozní doba sběrného dvora je 
v letním období, tzn. od 1. dubna do 
31. října:

Pondělí, středa  od 7.00 do 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek  od 7.00 do 14.30 hod.
Pátek  od 7.00 do 15.00 hod.
Polední pauza od 11.30 do 12.00 hod.
1. sobota v měsíci od 8.00 do 12.00 

hod.
Martina Uhrová

vedoucí sběrného dvora

Černé skládky v našem městě

Přestože Technické a bytové služby 
města Světlá n. S. provozují sběrný dvůr 
a skládku odpadů, kam může každý 
občan našeho města odložit svůj odpad 
zdarma s výjimkou stavebních odpadů, 
objevují se v katastrálním území města 
stále častěji nelegálně založené černé 
skládky odpadů. Tyto skládky vznikají 
nejenom v okolí lesů, garáží, příkopů, 
řeky, ale i v centru města, nejčastěji 
v okolí kontejnerů na tříděný odpad 
a popelnic. U kontejnerů se poměrně 

často objevují pytle s plastovými láhve-
mi, materiál vybouraný z bytového já-
dra, objemný odpad, okna atd. Ti, kteří 
se zbavují odpadu odložením ke kontej-
neru nevědí, že takovýmto nakládáním 
s odpady narušují nejenom vzhled 
města, ale dopouštějí se i přestupku tím, 
že porušují obecně závaznou vyhlášku 
o odpadech, která stanovuje, jakým způ-
sobem se má nakládat s komunálními 
odpady na území města. 

Žádáme proto občany a i některé živ-
nostníky neplnící si povinnosti vyplý-
vající pro ně ze zákona o odpadech, aby 
svůj odpad odkládali pouze na místa 
tomu určená, jak stanovuje vyhláška 
města o odpadech a zákon o odpadech.

V případě, že nevíte kam s odpadem, 
můžete se poradit v odboru životního 
prostředí městského úřadu na telefon-
ním čísle 569 496 644 nebo v Technic-
kých a bytových službách města Světlá 
n. S. na telefonním čísle 569 452 656.

Jitka Gögeová
odbor ŽP

Dotazník ke sběru bioodpadů

Vážení spoluobčané,
ve vašich schránkách jste objevili dotaz-

ník ke třídění bioodpadů v našem městě. 
Cílem ankety, kterou připravil odbor 
životního prostředí Městského úřadu ve 
Světlé n. S. a Technické a bytové služby 
města Světlá n. S., je zjistit, jakou z uvede-
ných možností sběru bioodpadů v našem 
městě byste uvítali. Výsledky získané 
z průzkumu budou použity jako podklad 
pro rozšiřování sběru domovního odpadu 
o bioodpady. 

Co je to bioodpad a proč ho třídit?
Bioodpad je biologicky rozložitelný 

odpad, který tvoří až 40 % komunálního 
odpadu. Jsou to zejména různé zbytky 
z kuchyně, odpad ze zahrádek atd. Po-
kud se bioodpad rozkládá na skládkách 
bez přístupu kyslíku, dochází k velkému 
množství nekontrolovaných chemických 
reakcí a k uvolňování skleníkových plynů 
(metan, oxid uhličitý). Bioodpad je cennou 
surovinou a jeho navrácení do půdy ve 
formě hnojiva – kompostu je důležité pro 
udržení kvality půdy. 

Bioodpad z domácností jsou například 
slupky, zbytky ovoce a zeleniny, zbytky 
čaje, zvadlé květiny. Bioodpad ze zahrád-

Sběrné hnízdo v ulici U Stromečku, 
polovina května 2009

ky je například tráva, seno, sláma, plevel, 
zbytky rostlin, hnůj, listí.

Vyplněný dotazník můžete odevzdat do 
30. června do schránky umístěné ve vesti-
bulu městského úřadu nebo v prodejně po-
travin u paní Vlkové a prodejně potravin 
v Lánecké ulici.

Děkujeme za vyplnění dotazníku.
MěÚ Světlá n. S., odbor životního 
prostředí a TBS města Světlá n. S.

 Technické a bytové služby města Světlá 
n. S. oznamují, že v průběhu měsíce 

května byly přemístěny kontejnery na 
plast, papír, sklo čiré a sklo barevné 

z náměstí Trčků z Lípy za obchodní dům.



Světelský zpravodaj červen 2009 strana 12

ĀȀ̀Ѐ̀Ԁऀࠀ܀ഀఀ܀ȀЀༀ܀ကఀ܀ༀᄀഀሀጀ

ሀ᐀ሀᔀ̀܀ᘀᔀༀഀကᜀ᠀܀ᤀԀሀ̀Ѐഀᜀ܀܀ᨀᬀഀကሀ̀Ѐᰀက̀Ԁ
ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀ఀഀࠀࠀༀ܀ကᄀࠀሀጀ᐀ࠀᔀጀᘀࠀᜀሀࠀ᠀ᤀЀᨀȀࠀĀᬀᰀࠀ᠀ȀᬀᤀᴀḀ

ἀᴀࠀᴀᰀ !ࠀԀࠀᤀᬀᨀ"̀ࠀကᴀ#ᄀࠀ̀!ᤀ!ࠀ᠀ᤀЀᨀ$ࠀĀᬀᰀࠀ᠀ȀᬀᤀᴀḀࠀᬀࠀȀԀࠀ&%!ᴀ#%!
'(!Ā! %!᐀ ࠀ )ᴀᨀĀ܀ ࠀ (*! Āఀᬀ᐀ ࠀ )ᴀᨀĀ܀ ࠀ )ᨀḀ+ Āᄀ᐀ ࠀ ,ᴀĀ܀ ࠀ (*! Āఀᬀ᐀ ࠀ ,ᴀĀ܀ ࠀ )ᨀḀ+ Āᄀ᐀ ࠀ -ᴀԀ!.ᴀᰀᴀᨀ᐀ࠀ
/ᴀ%&ȀĀᴀᤀ᐀ࠀༀ!0 Āఀᬀ᐀ࠀༀ ကĀ ఀᬀ᐀1ࠀఀᴀᤀ %!᐀2ࠀကᬀᴀᤀ %!᐀3ᬀࠀᰀᴀԀᴀᤀ %!᐀4ࠀȀᤀ ᰀఀᴀᤀ %!᐀5ࠀ!#Ȁఀᴀᤀ6

7Ȁ+!Āࠀ܀ᴀᰀ !᐀

ᰀᴀᤀᴀᨀḀ8!̀!ࠀԀ 7ࠀȀԀࠀḀကᴀᴀĀ 1ࠀ!+ࠀ᐀ЀԀᴀࠀ᠀ᤀЀᨀȀࠀĀᬀᰀࠀ᠀ȀᬀᤀᴀḀࠀကᴀ*ȀᰀȀࠀԀᨀᬀᤀĀᴀԀĀࠀ܀Ḁᤀ܀ȀĀࠀ܀ĀᴀᤀЀࠀĀᬀᴀ!Ā"%&ࠀ
ᰀЀࠀ9ࠀ܀ᤀ܀ȀĀࠀ܀ᴀ#ȀĀఀഀ:2#ࠀ*ᬀᰀࠀကᴀ#܀&Ȁࠀᤀᬀ̀ࠀᨀ"%&ࠀԀఀḀက ĀఀȀ%&ࠀࠀᬀࠀᰀȀᨀ!ࠀԀࠀЀ̀ ᐀ఀࠀ!$ࠀԀ ࠀကᴀᤀ!ࠀ:!ᴀȀЀᬀ̀܀ᰀ܀
ഀᜀЀḀᜀ܀ᘀऀᬀ᐀ᬀᨀကȀഀ܀ᰀഀ܀ȀԀጀ܀ሀ܀ἀ܀Ѐက ܀ሀ܀!܀"Ȁ̀ᜀ# :ࠀ

ἀᴀఀḀᰀ ࠀ Ԁ! ࠀ %&%!! ࠀ ᴀ#*ᬀᰀḀ ࠀ Ԁ̀܀7ᬀ0ࠀ ࠀ ̀ ̀ Āఀ!̀ ࠀ ;ᬀԀĀ ᐀ ࠀ ᤀᄀကᨀ<! ࠀ Ā܀+! ࠀ Ḁᤀ!ᰀ!Ā$ ࠀ ;ᰀᬀ8! ࠀ 'ĀḀĀ$ ࠀ ကᴀࠀ
ᤀᄀԀᬀᤀ!Ā܀ ࠀȀԀఀḀࠀᴀ#ȀĀఀഀ̀ࠀ̀"Āᬀᴀ!ĀࠀĀᴀᤀЀࠀȀᬀᤀᴀḀ᠀ࠀĀᬀᰀࠀᤀЀᨀȀ᠀ࠀЀԀᴀ̀ࠀ!ᤀЀĀḀ8ࠀ̀"!ఀࠀ᐀ȀḀఀ . !%ࠀ
ሀ===ࠀ/6>

-̀$Āᴀࠀᰀ܀Ѐࠀ::??::??????????????!ᰀᬀḀ̀ࠀĀᬀᴀ!Ā܀?????????::::

-̀$Āᴀఀᬀ̀ࠀᄀ??????????::??????::ᰀᬀḀ̀ࠀĀᬀᴀ!Āࠀ܀?::????????:

-̀$Āᴀࠀᴀࠀࠀࠀ!%????????????????????:?????????????:::

@ᰀ!Ԁᬀࠀᤀᬀᨀ$&ᴀࠀ#ᄀᰀᨀ 0Ѐࠀ????????????????????????????:?
ࠀࠀ

ἀᴀᰀက Ԁఀᬀ̀ࠀᄀࠀᰀ܀Ѐ!???????????????

2Ԁᴀ#Ā܀ !ᰀᬀ8;ࠀ ࠀ ࠀԀḀကĀЀĀᄀ܀*ကࠀĀ!#ḀᰀᴀḀࠀ ԀᰀЀᨀᴀᤀȀĀᄀࠀĀ!ကᴀᤀᴀᨀᬀĀ"̀ࠀကȀᤀĀ %ఀ"̀ࠀ ࠀ .ᄀ %ఀ"̀ࠀᴀԀᴀ#Ȁ̀᐀ࠀ
Ā!#ḀᰀᴀḀࠀကᴀḀ+ ᄀ8ࠀఀࠀ Ā$̀Ḁࠀ;!ᨀḀ8ࠀᬀࠀԀᴀḀࠀĀȀᨀ!+ Ѐࠀ%&ȀĀЀĀᄀࠀᤀ!ࠀԀ̀ᄀԀᨀḀࠀAࠀሀBࠀȀఀ:ࠀ:ሀ=ሀCᘀ===ࠀ:#᠀ࠀᤀ!ࠀĀЀĀࠀ܀
ကᴀᰀЀ80ࠀ&%܀က*!ᰀက Ԁഀ:

1ЀԀᴀࠀᬀ8 0DḀ8!ࠀ.ᴀᴀԀᨀḀ+#Ḁ:7ࠀ ᰀ!ᴀԀᨀḀ+#ḀࠀԀ ࠀᴀᰀ Āᬀ᐀ࠀကᴀఀḀᰀࠀ#Ḁᰀ!ࠀ܀̀ࠀȀ8!̀᐀ࠀᬀ8 Ԁࠀ܀Ԁᬀ̀ᬀ:

7ᄀကᨀĀЀĀ"ࠀ.ᴀ̀ḀᨀȀ*ࠀᬀ0ᨀ!ࠀ!ကЀࠀĀᬀ1ࠀЀԀԀఀ"ࠀ;*ᬀᰀࠀ᠀ᤀЀᨀȀࠀĀᬀᰀࠀ᠀ȀᬀᤀᴀḀ᐀ࠀĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀ఀഀࠀࠀༀ܀ကᄀࠀሀጀ᐀ࠀĀ!#ᴀࠀ
ࠀᤀЀఀᴀᤀЀࠀ ᬀᨀ܀ᤀࠀᄀ%&ᴀ̀#ᬀࠀ᐀!Ā!ᴀᰀఀᨀȀᰀ!8ࠀ!*ᴀ̀ḀᨀȀ.ࠀ܀2ᰀ!ԀᨀȀĀࠀ:ᰀḀᬀ*;ࠀᴀᰀ#ᴀࠀ"ԀᨀḀ0Ā܀*ကࠀĀᬀࠀᴀԀᴀ#ĀЀࠀ!ᰀᴀḀࠀ8!8
Ԁ&ᴀᰀĀ$ࠀԀఀḀက Āᄀ:ࠀ/ࠀᤀ܀ȀĀࠀ܀#Ḁᰀ!ࠀ!ကᴀᤀȀĀ ࠀက܀Ԁ!̀ĀЀ:ࠀࠀ

܀ȀĀ܀7 ࠀ ᰀЀ܀ ࠀ 8! ࠀ ԀᨀᬀᤀĀᴀԀĀ܀ ࠀ Ȁᨀ!+ ᴀԀ ࠀ ᬀ ࠀ ကᴀఀḀᰀ ࠀ ࠀ  7ᄀ ࠀ က* 8̀!! ࠀ Āᬀ0! ࠀ ကᴀᤀȀĀ܀᐀ ࠀ Ȁᰀ ࠀ Ԁ! ࠀ က* ကᴀ8ࠀ!̀܀
Ԁࠀ#ᨀᬀ&ᴀက*ȀĀࠀఀࠀ̀܀Āᬀᴀ!Ā7ᬀ0ࠀ܀!&ᴀࠀᰀ܀Ѐࠀ:!

ऀЀ0ࠀ!̀܀Ԁ!ࠀԀ7ࠀȀ̀ ࠀĀᬀࠀԀ&ᨀ!ᰀȀĀ܀:

-ᬀᴀԀᨀᬀᤀᬀ4̀ࠀ&ᬀᨀᴀᤀȀ᐀ࠀᤀ::
ᴀᰀ#ᴀࠀԀကȀᤀĀ0ఀࠀ᐀܀ᴀᨀԀᤀࠀᬀࠀ܀+ ᤀĀᴀԀ!ĀԀఀ"

!ᨀ:ࠀᔀEᜀࠀFᜀEࠀEᔀG

#
#

#



Světelský zpravodaj červen 2009 strana 14 strana 15 červen 2009 Světelský zpravodaj 

V době od 15. do 18. 4. dosud ne-
známý pachatel odcizil z pozemku 
u rekreačního domku v ulici Pěšinky 
ve Světlé n. S. starší kovové lešenové 
trubky. Přibližně padesát kusů tříme-
trových trubek bylo volně složeno za 
oplocením domu. Poškozeným majite-
lům vznikla škoda 50 tisíc korun. 

V neděli 19. 4. v dopoledních hodi-
nách byl za obcí Světlá n. S. kontro-
lován policejní hlídkou řidič osobního 
vozidla. V úmyslu vyhnout se trestní-
mu stíhání, protože není vlastníkem 
žádného řidičského oprávnění, poli-
cistům uvedl, že u sebe nemá žádné 
doklady a dále nadiktoval nacionále 
svého strýce. Poněvadž policisté pojali 
podezření, že jmenovaný není osobou, 
za kterou se vydává, byl vyzván, aby 
hlídku dobrovolně následoval na slu-
žebnu k provedení dalších úkonů. Zde 
bylo dle jeho sdělených údajů a foto-
grafie zjištěno, že není  tou osobou, za 
kterou se vydává. Šetřením bylo zjiš-
těno, že se jedná o 18letého mladíka 
z Kolínska, který do Světlé přijel se 
svým strýcem na návštěvu a následně 
si bez jeho vědomí  vzal  vozidlo, odjel 
do obce Josefodol a při zpáteční ces-
tě byl kontrolován policejní hlídkou.  
Provedenou lustrací bylo zjištěno, že 
mladík není držitelem žádné skupiny 
řidičského oprávnění. Ve zkráceném 
přípravném řízení mu bylo sděleno po-

Kriminalita na Světelsku

Státoobčanský slib

V pondělí 11. května složila na světelské 
radnici státoobčanský slib Mgr. Ivana Krá-
liková, jejíž původní vlastí je Slovensko. 
Složení státoobčanského slibu před tajem-
níkem obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, v jejímž správním obvodu má 
občan trvalý pobyt, je posledním krokem 
pro nabytí státního občanství České re-
publiky, které ve správním řízení uděluje 
ministerstvo vnitra. Této významné a ne-
příliš časté události (od 1. 1. 2003, kdy tato 
kompetence přešla na nově vzniklé obce 
s rozšířenou působností, teprve druhé 
na světelské radnici) byla kromě nové 
státní občanky ČR Mgr. Ivany Králikové 
a tajemníka Městského úřadu ve Světlé 
n. S. Ing. Jiřího Moučky přítomna mat-
rikářka Krajského úřadu kraje Vysočina 
Ing. Eva Fikarová a matrikářka Městského 
úřadu ve Světlé n. S. Zdeňka Ryndová.  

Ing. Jiří Moučka, tajemník MěÚ

Motoristé mohou být spokojeni

K řadě opravených silnic III. třídy, 
jež v uplynulých dvou letech jejich 
majitel, kterým je kraj Vysočina, pro-
střednictvím Krajské správy a údržby 
silnic opravil položením souvislé vrstvy 
asfaltu, přibyly v jarních měsících letoš-
ního roku další.

Podmínky pro motoristy se tím na Svě-
telsku výrazně zlepšily. V roce 2007 dal 
kraj Vysočina opravit Zámeckou ulici ve 
Světlé a silnice ze Světlé do Radostovic, ze 
Světlé do Meziklasí, ze Světlé do Lučice 
a od Josefodolu do Habrů. V loňském roce 
byly opraveny v našem regionu silnice 
Světlá – Benetice, Závidkovice – Broumo-
va Lhota a Vlkanov – Ovesná Lhota.

A kde se může motorista či cyklista po 
čerstvě položeném povrchu projet nyní? 
Jako nová je silnice č. III/34731 ze Světlé 
do Opatovic a silnice č. III/01833 od hos-
tince v Dolní Březince na tzv. Oboru.

Josef Böhm, místostarosta

Aktivní zálohy Armády ČR

Krajské vojenské velitelství Jih-
lava informuje všechny občany 
o možnosti zapojit se do jednotky 
Aktivních záloh ozbrojených sil 
České republiky. Aktivní zálohy se 
vytvářejí od roku 2004 na základě 
zákona 585/2004 Sb. o branné po-
vinnosti a jejím zajišťování.

Tato záloha se využívá především 
pro doplňování ozbrojených sil ČR 
za stavu ohrožení státu, za válečného 
stavu, ale i při vzniku nevojenských 
krizových situací s cílem použít 
zálohu k ochraně zdraví osob, při 
zabránění vzniku škod na majetku 

občanů v důsledku živelních pohrom 
a k odstraňování jejich následků. Ak-
tivní záloha vznikla na základě potřeb 
Armády České republiky a na základě 
zájmu vojáků v záloze o zařazení do 
jejích jednotek.

Na teritoriu kraje Vysočina vznikla 
pěší rota aktivních záloh při Krajském 
vojenském velitelství. Plánovaný počet 
této jednotky je 150 osob, naplněnost 
v současné době je 62 osob.

Zájemci o účast na doplnění roty 
aktivních záloh při KVV Jihlava se 
mohou obrátit na pracovníka KVV 
Jihlava mjr. Ing. Vladimíra Košíka, tel. 
č. 973 454 309.

dezření z trestných činů řízení motoro-
vého vozidla bez řidičského oprávnění 
a poškozování cizích práv.

V neděli 3. 5. krátce po poledni vy-
jížděli policisté k incidentu do jedné 
z menších obcí na Světelsku. V pravé 
poledne oznámila telefonicky na slu-
žebnu 29letá žena, že ji její manžel 
v podnapilém stavu v jejich společném 
bytě slovně napadá, vyhrožuje zabi-
tím a dále v obývacím pokoji rozbil 
dřevěný konferenční stolek. Na místě 
bylo zjištěno, že incidentu byly dále 
přítomné tři nezletilé děti manželů, 
kteří jsou v současné době v rozvodo-
vém řízení. Ke zranění osob nedošlo. 
Po provedeném šetření na místě byl 
36letý muž z bytu a prostor domu vy-
kázán na dobu deseti dnů.

V minulém týdnu od 4. do 10. 5. vy-
jížděli policisté do jedné z restaurací 
ve Světlé n. S. Provozovatel restaurace 
policistům telefonicky oznámil, že 
došlo ke krádeži finanční hotovosti 
11 tisíc korun, která byla uložena 
v papírové obálce a položena na baro-
vém pultu. V té době se okolo pultu 
pohyboval muž, který se následně 
zamkl na pánských toaletách. Bylo 
zjištěno, že se jedná o 32letého muže 
trvale bytem v Praze. Při prováděném 
ohledání bylo několik papírových ban-
kovek nalezeno zastrčených za toaletní 
mísou a v jeho oblečení. Zbytek peněz 
muž pravděpodobně  spláchl do toalet-
ní mísy. Jelikož byl v silně podnapilém 
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Dům čp. 413
Poslední dům v Dolní ulici, po pravé 

straně ve směru na Dolní Březinku. 
K povolení jeho stavby podala žádost 
dne 24. 5. 1933 slečna Albína Šulcová. 
Povolení bylo vydáno 27. června, stav-

ba byla započata 20. června, dokonče-
na 18. září a skutečné užívání nastalo 
15. října téhož roku. Sklepy domu byly 
dodatečně upraveny na byt o dvou 
místnostech, povolení k adaptaci bylo 
vydáno 17. června 1935.

Za druhé světové války v domě byd-
lela mimo jiné také rodina Jana Au-
gusty (*1910), vedoucího jedné z od-
bojových skupin na Světelsku. Stal se 

obětí konfidentů Otakara Chalupy ali-
as Rudy a Bohuslava Bušty s krycím 
jménem Franta, kterým „naletěl“, když 
ho pozvali do falešného partyzánského 
bunkru u obce Hříběcí nedaleko Horní 
Cerekve, kde jim přislíbil sehnat z ka-

menolomu výbušniny na diverzní akce. 
Když si gestapo 20. února 1945 přišlo 
pro Augustu do mrzkovické továrny 
J. Koláře na ovesné vločky, pokusil se 
Augusta o útěk a byl zezadu zastřelen. 
Jeho mrtvola byla odvezena směrem na 
Německý Brod a tím veškerá stopa po 
něm končí.1 Před nádražím však viděli 
někteří ze zatčených Humpoleckých, 
kteří zde byli překládáni z aut do 

železničních vagónů k transportu do 
Tábora, jak gestapo přivezlo autem 
zastřeleného muže. Patrně se jednalo 
o mrtvolu Jana Augusty, která prodě-
lala stejnou cestu jako těla tří obětí 
z Kobylího dolu – Karla Pulce (*1914, 

†27. 1. 1945), Bohumila Klucha (*1900, 
†27. 1. 1945) a Josefa Pipka (*1912, 
†27. 1. 1945), která byla odvezena do 
Tábora a nakonec do Českých Budějo-
vic ke zpopelnění.

Manželka Jana Augusty se následně 
odstěhovala do Ústí nad Labem a poz-
ději do Hodonína.

Text a foto: Jaroslav Vála

1 Viz Drašner, František: Krvavá lá-
zeň v Kobylím dolu. Město Ledeč n. S., 
2003.

stavu (dechovou zkouškou mu bylo 
naměřeno 2,46 promile alkoholu v de-
chu), byl převezen do protialkoholní 
záchytné stanice v Jihlavě. Následující 
den mu bylo ve zkráceném přípravném 
řízení sděleno podezření z trestného 
činu krádež.

Z trestného činu krádež jsou podezře-
lí dva muži ve věku 30 a 47 let z okre-
su Frýdek-Místek. Oba jmenovaní se 
v noci z neděle na pondělí 11. 5. spo-
lečně vloupali do tří rekreačních chat 

a dvou přístavků u chat v chatové 
oblasti Dobrá. Všechny objekty pro-
hledali a odcizili zejména alkoholické 
nápoje, potraviny a další drobné věci. 
Oba dva byli policejní hlídkou naleze-
ni spící krátce po půlnoci 11.5. u jedné 
z chat. Muži byli zadrženi a převezeni 
na služebnu. Dechovou zkouškou jim 
byla naměřena necelá 2 promile alko-
holu v dechu, proto byli eskortováni 
do protialkoholní záchytné stanice 
v Jihlavě. Poškození majitelé škodu 

vyčíslili na více než 10 000 korun. 
Ve zkráceném přípravném řízení bylo 
oběma mužům sděleno podezření 
z trestných činů krádež, porušování 
domovní svobody a poškozování cizí 
věci. Oba již byli za obdobné trestné 
činy několikrát soudně trestáni. Starší 
z mužů se z posledního výkonu trestu 
vrátil v červnu loňského roku.

Z webových stránek Policie ČR 
zpracovala -hk-

Na snímku z konce 30. let minulého století 
zleva Jan Augusta, dcera Blažena,
manželka Růžena a syn Vladimír
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Sázavská 598, kontakt: 728 228 565
zve srdečně maminky s dětmi do své 

klubovny
Program na červen:

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 2. června aranžování živých kvě-

tin
 • v sobotu 6. června od 16 hod. Sluníčko-

vý závod na odrážedlech ve světelském 
parku k Mezinárodnímu dni dětí

 • v sobotu 13. června oslava Dne otců: vý-
let do Stanice ochrany fauny Pavlov 

 • ve středu 24. června slavnostní předání 
vysvědčení

Hurvínek z Rozkoše mezi prvňáčky

Na konci dubna k nám do prvních 
tříd ZŠ v Komenského ulici přišla sku-
pina žen ze světelské věznice a zahrála 
našim dětem několik pěkných pohádek.

Dějem nás provázel Kašpárek, který 
uváděl a komentoval celé představení. 
Zhlédli jsme několik příběhů o Hurvín-

Čarodějnice v mateřské škole

Pálení čarodějnic, ten prastarý zvyk 
spojený s vítáním jara patří k filipoja-
kubské noci, tedy noci z 30. dubna na 
1. května. Děti z mateřské školy v Lá-
necké ulici prožily nefalšované pálení 
čarodějnic již poslední dubnový den do-

kovi, pohádky O koblížkovi, O perníkové 
chaloupce a O třech prasátkách. Děti 
spontánně reagovaly na Hurvínkovy 
otázky, aktivně se zapojovaly do příbě-
hů a výkony vystupujících odměňovaly 
potleskem. Představení bylo velmi pěkně 
přichystáno, ženy měly vlastnoručně vy-
robené kulisy i všechny loutky, pohádky 
byly oživeny skvělým hudebním dopro-
vodem. Dokonce naši prvňáčci dostali 
opravdovou velikou loutku Maxíka, se 
kterou si o přestávkách hrají. Za před-
vedené představení všem účinkujícím 
i jejich dozoru děkujeme a těšíme se na 
další spolupráci.

Děti a učitelky prvních tříd ZŠ v Ko-
menského ulici 

Mgr. H. Štercová a Mgr. E. Dušková

Paní učitelky v kostýmech čarodějnic

Čarodějný krámek

poledne, které pro ně připravil kolektiv 
jejich učitelek. Na zahradě školy se 
objevila pořádná hranice z roští, přilétly 
skutečné čarodějnice (to byly všechny 
paní učitelky v nápaditých kostýmech) 
a při slovech veselých a rozpustilých 

říkadel, jako například: „Holky, slečny, 
paní, dámy, poletíte dneska s námi? 
Stačí koště oprášit, …zde neplatí láry 
fáry. Dnes se prostě pálí čáry,“ braly 
děti do veselého reje a pochopitelně 
nechyběla ani ta nezbytná košťata. Pro 
děti byly připraveny různé soutěže, 
třeba přeskakování polen. Objevil se 
opravdový čarodějný krámek s pultem 
plným roztodivných zázračných nápojů 
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a pokrmů lásky, štěstí a dobroty. Na 
závěr byla zapálena hranice s oblečenou 
čarodějnicí, děti  také do ohně házely 
čarodějnice, které si samy namalovaly 
na papír. K tomu, že šedesátka malých 
dětí prožila veselé dopoledne, přispělo 
i krásné slunečné počasí. 

Text a foto: jív

Všeználek

Všeználek je vědomostní soutěž pro 
žáky pátých tříd. Soutěž je zaměřena na 
všeobecné znalosti dětí. Důraz je kladen 
i na dětské zájmy. Otázky nejsou pouze 
ze školní výuky. Jsou z oblasti literatury, 
dějin, hudby, přírodních věd, znalostí 
o kraji Vysočina, sportu a logických 
hádanek. Soutěž je doplněna sportov-
ními a logickými mezihrami. Soutěží 
čtyřčlenná družstva. Každé družstvo má 
svoji barvu a vybírá si otázky, na které 
odpovídá. Vyhrává to družstvo, které 
má největší počet čtverečků své barvy. 

Začátkem dubna přišla naše paní 
učitelka s návrhem, zúčastnit se této 
soutěže. Zprvu se nám moc nechtělo, ale 
nakonec jsme souhlasili. Soutěž začala 
školním kolem 24. dubna. Nejlepší druž-
stvo z každé třídy postupovalo do měst-
ského kola. Z naší třídy 5.a ZŠ Lánecká 
to byli Milan Doležal, Matěj Kalenský, 
Dáša Krupičková a Veronika Holubo-
vá. V městském kole, které se konalo 
29. dubna v DDM ve Světlé nad Sázavou, 
jsme se utkali s 5.b naší školy a dvěma 
družstvy ZŠ Komenského. Postoupili 
jsme do okresního kola do Havlíčkova 
Brodu, které se konalo 6. května. Získali 
jsme tam 1. místo. Obdrželi jsme diplom 
a putovní sovu, která nám bude připomí-
nat tento úspěch. Krajské kolo se konalo 
12. května ve Žďáru nad Sázavou. Jeli 
jsme vlakem a na světelském nádraží 
jsme měli sraz v 7:30. Tam jsme však 
s hrůzou zjistili, že jedna členka našeho 

týmu onemocněla. Byli jsme dost citelně 
oslabeni. Chyběla nám Dáša, která je 
dobrá přes počítače a přírodovědu. S ne-
dobrou náladou jsme se vydali na cestu. 
Tentokrát byly otázky těžší, měli jsme 
docela problémy. Skončili jsme druzí, 
což byl veliký úspěch. Dostali jsme me-
daile a krásné ceny. Jako překvapení pro 
nás bylo připraveno malé občerstvení. 
Domů jsme jeli spokojeni. Ve škole na 
nás čekala velká pochvala.

Milan Doležal, Matěj Kalenský, Dáša 
Krupičková a Veronika Holubová

5.a ZŠ Lánecká

Úspěch v celostátní soutěži

Naši žáci se účastní vědomostních 
soutěží a olympiád pravidelně. Stejně 
pravidelně obsazují čelní místa v okres-
ních kolech. Změřit síly s těmi nejlepšími 
v krajských soutěžích už považujeme za 
velký úspěch. Standa Čech letos naši školu 
reprezentoval dokonce v soutěži celostátní. 
Jménem celého sboru mu blahopřeji a dě-
kuji za vzornou reprezentaci školy. 

PhDr. Jana Myslivcová, 
ředitelka ZŠ v Komenského ulici

Ve dnech od 5. do 7. května jsem se 
zúčastnil celostátního kola zeměpisné 
olympiády,  které se konalo na zámku 
v Nečtinách u Plzně, kde má své středisko 
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univer-
zity. Samotná soutěž se skládá ze tří částí: 
práce s atlasem, práce bez atlasu a praktic-
ká část. Každý kraj reprezentoval pouze 
jediný soutěžící, vítěz krajského kola. 
Jako zástupce kraje Vysočina v kategorii 
B jsem se umístil třetí, celý kraj se poté 
umístil na čtvrté příčce.

Stanislav Čech, 7.a

Projektový den 

Projektový den Rozvrh naruby si užili 
nejen žáci II. stupně naší školy, ale i pe-
dagogický sbor, který se podílel na jeho 
realizaci. Rozvrh naruby nabídl dětem 
deset předmětů, každý si vybral čtyři 
podle zájmu. Netradiční náplň poskytla 
širší pohled na učivo, než je tomu v běž-
né hodině. Zápis proběhl ve dvou dnech, 
děti pracovaly společně, napříč  třídami, 
na hodině se sešli šesťák s deváťákem. 
Věříme, že tento projektový den byl 
nejen příjemným osvěžením výuky, ale 
především dalším krokem ke sblížení 
dětí mezi sebou.

Předměty, ze kterých si děti vybíraly:
 • Seznamte se, prosím
 • Statistika v dopravě
 • Puzzle
 • Kladivo na čarodějnice
 • Hrátky se svíčkou, fotografie
 • Země a příroda ve filatelii

 • Jak je důležité míti Filipa
 • Uvolněte se, prosím
 • Den Země
 • Kluci v akci

Projektový tým 
ZŠ Komenského ulice
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Pohár rozhlasu

Ve dnech 13. a 14. května pořádala 
ZŠ v Komenského ul. již šestým ro-
kem stále více oblíbené okresní kolo 
atletických závodů družstev pod ná-

ní nástroj. Na vystoupení přišly kromě 
maminek a babiček i děti z mateřských 
škol se svými paními učitelkami, objevil 
se i nejeden tatínek.

Po skončení programu si naši hosté 
prohlédli práce vystavené ve všech 
prostorách školy. Výstava byla přístupná 
veřejnosti po celý květen; těší nás, že 
mnozí rodiče při této příležitosti do naší 
školy zavítali.

Atmosféru příprav i vystoupení dětí 
zájemcům přiblíží fotogalerie na našem 
webu: www.zskomenskehosns.cz. 

Text a foto: Mgr. Hana Křivská

Den matek v ZŠ Komenského

V květnu jsme do naší školy – budo-
vy 1. stupně v Jelenově ulici – pozvali 
všechny maminky, babičky a přátele 
našich žáků.

Připravili jsme pro ně výstavu 
– ústředním námětem výtvarných i slo-
hových prací byly maminky a jejich 
svátek. Děti se moc snažily, aby tu 

svoji maminku nakreslily, namalovaly 
či jinak výtvarně vypodobnily co nej-
lépe, a také aby o ní napsaly to nejhezčí 
a nejmilejší. Vyrobily rovněž přáníčka 
a drobné dárky.

Žáci si připravili program složený 
z písniček, básniček a povídání o ma-
minkách – a to ne pouze česky, ale 
i v angličtině. Kdo umí, zahrál na hudeb-

Studentka Akademie 
zabodovala

V prostorách hotelu Spa Resort 
Sanssouci v Karlových Varech se ve 
dnech 17. – 19. dubna 2009 uskuteč-
nil druhý ročník soutěže studentů 
sklářských oborů. Zúčastnilo se jí 50 
studentů dvanácti středních, vyšších 
a vysokých škol z České republiky, 
Slovenska a Maďarska. Studenti sou-
těžili ve 2 kategoriích (mladší a starší), 
v obou byly uděleny 3 ceny + zvláštní 
cena za řemeslné zpracování. 

Naše studentka 4. ročníku Anna Mu-
silová z Ateliéru skla vedeného MgA. 
Milanem Krajíčkem získala v mladší 
kategorii s dílem Židle 2. místo.

Pořadatelem soutěže je firma Im-
perial Karlovy Vary a.s., předsedou 
soutěžní komise je Milan Hlaveš 
z pražského Uměleckoprůmyslového 
muzea, ředitelem soutěže je Jaroslav 
Polanecký z Fakulty umění a designu 
UJEP v Ústí nad Labem. Soutěžní 

expozice byla veřejnosti přístupná 
v sobotu 18. dubna v prostorách Spa 
Resort Sanssouci, výběr ze soutěžních 
exponátů bude vystaven v Sun Gallery 
v Sanssouci do 15. července 2009.

MgA. Milan Krajíček

zvem Pohár rozhlasu. Tato soutěž je 
postupová, vítězná družstva se  utkají 
v krajském kole, které se v letošním 
roce koná v Jihlavě. Soutěžní klání 
bylo rozděleno do dvou dnů. První 
den se utkala družstva mladších žákyň 
a žáků a druhý den bojovala o postup 
družstva starších žákyň a žáků. Všem 
zúčastněným přálo počasí a padaly re-
kordy jeden za druhým. Naše škola již 
tradičně bojovala o postupové příčky. 
V krajském kole 2. června změří své 
síly družstvo mladších žáků ve slože-
ní: V. Čapek, D. Plaskoň, P. Ulč, J. Ko-
vanda, M. Prášek, T. Vlček, J. Zounek, 

C
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V. Sekyra, M. Pleva, V. Blažek, ale ani 
ostatní naše družstva atletů nezůstala 
pozadu. Všem závodníkům děkuji za 
vzornou reprezentaci školy a klukům 
budeme držet palce v dalších bojích.  

Mgr. Soňa Lesinová

Konečné pořadí:
13. května
Mladší žáci:
1. ZŠ Komenského 
 Světlá n. S. 3428 bodů
2. ZŠ Golčův Jeníkov 3272 bodů
3. ZŠ Smetanova 
 Chotěboř 3242 bodů
4. ZŠ Buttulova 
 Chotěboř 3029 bodů
5. ZŠ Wolkerova H. Brod 2913 bodů
6. ZŠ Přibyslav 2895 bodů

Mladší žákyně:
1. ZŠ Wolkerova H. Brod 4322 bodů
2. ZŠ Smetanova 
 Chotěboř 3892 bodů
3. ZŠ Komenského 
 Světlá n. S. 3732 bodů
4. ZŠ Buttulova 
 Chotěboř 3343 bodů
5. ZŠ Golčův Jeníkov 3057 bodů
6. ZŠ Přibyslav 2457 bodů

14. května
Starší žáci:
1. ZŠ Wolkerova H. Brod 5132 bodů
2. ZŠ Komenského 
 Světlá n. S. 4948 bodů
3. ZŠ Smetanova 
 Chotěboř 4824 bodů
4. ZŠ Přibyslav 3832 bodů
5. ZŠ Golčův Jeníkov 3721 bodů

Starší žákyně:
1. ZŠ Wolkerova 
 Havlíčkův Brod 4783 bodů
2. ZŠ Komenského 
 Světlá n. S. 4577 bodů
3. ZŠ Golčův Jeníkov 4353 bodů
4. ZŠ Smetanova 
 Chotěboř 4209 bodů
5. ZŠ Přibyslav 3194 bodů

První pomoc do škol

Ve středu 13. května přijela do ZŠ 
v Komenského ul. Záchranná služba 
z Ledče n. S. Důvodem jejich příjezdu 
nebylo žádné zranění, nýbrž program, 
který si pro nás její posádka připravila. 
Nesl název První pomoc do škol a sezná-
mil nás s prací záchranářů a prostředky 
první pomoci. Dva zkušení záchranáři, 

Jiřina Čápová a Ondřej Semerád, nás 
provázeli tři hodiny první pomocí, 
kterou by měl zvládnout každý z nás. 
Vysvětlovali nám, jakou první pomoc 
bychom měli být schopni poskytnout 
my, a jakou profesionální první pomoc 
podávají oni. Rozdíl je vlastně jen v tom, 
že záchranáři mají přístroje, které jim 
v zachraňování lidských životů pomáha-
jí. Dalším rozdílem může být skutečnost, 
že pro nás je první pomoc více méně ne-
známá, a proto můžeme i zmatkovat.

Paní Jiřina Čápová a pan Ondřej 
Semerád nám první pomoc řádně vy-
světlili. Sdělili nám řadu zajímavostí 
i zkušeností z jejich pracovního života. 
Při poslední hodině nás vzali na pro-
hlídku záchranného vozu. Zde nám 

ukázali vše, co nás zajímalo. Viděli 
jsme například lehátko pro přepravu 
raněných, krční límec, přístroj na to-
čení EKG a řadu dalších zajímavých 
a pro nás i zcela neznámých věcí. Jsem 
ráda, že pro naši lepší představivost, jak 
vlastně vše funguje, záchranáři udělali 
maximum, neboť jsme si mohli vše peč-

livě prohlédnout, poptat se na to, co nás 
vysloveně zajímalo, ale hlavně jsme si 
mohli mnoho věcí vyzkoušet doslova na 
vlastní kůži. Já jsem třeba měla na krku 
krční límec, který se dává pacientům při 
podezření na poranění krční páteře nebo 
Pavel se vozil na lehátku pro raněné. 

Tento program trochu navazoval na 
předchozí „První pomoc,“ kdy za námi 
přijela členka ČČK Havlíčkův Brod 
Lenka Machatová. 

Záchranářům jsme před odjezdem po-
děkovali a já si cením toho, že za námi 
ve svém volném čase přijeli a přiblížili 
nám své povolání a práci. Kdo z nás 
dnes tuší, že třeba za pár let bude někdo 
z naší třídy jezdit do škol a popisovat, 
jak zachraňuje lidské životy? 

Touto cestou bych chtěla ještě jednou 
nejen za sebe, ale i za celou naši třídu 
poděkovat záchranářům, kteří s námi 
strávili zajímavé tři hodiny na naší 
škole a věnovali se nám. Doufám, že 
záchranáři přijedou i příští rok a podělí 
se se svými znalostmi a zkušenostmi 
s dalšími žáky osmé třídy. Opravdu to 
stojí za to!  

Kristýna Kubíková
8. třída
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Majáles 2009 – máme to za sebou…

Když v září přišla jedna z našich spo-
lužaček s nápadem připravit historicky 
první Majáles ve Světlé nad Sázavou, 
nikdo z nás netušil, co máme před 
sebou. Skupinka studentek ze střední 
školy Akademie – VOŠ, Gymnázia 

a SOŠUP Světlá nad Sázavou se nadše-
ně vrhla do práce. Téměř devět měsíců 
jsme s vydatnou pomocí třídního učitele 
Mgr. Michala Šimka řešili nesčetné 
problémy a svízelné situace. Až najed-
nou…Tradá! 

7. května naostro vypukla ta dlouho 
očekávaná událost. Program jsme zahá-
jili dopoledne v městském kině. Požádali 
jsme žáky obou základních škol i základní 
umělecké školy, zda by si pro ostatní spo-
lužáky nepřipravili nějaké to vystoupení 
a neukázali jim, jak moc jsou šikovní. 
A že šikovní doopravdy byli. Patří jim 
naše vřelé díky, protože lepší program už 
jsme mít nemohli. A velké díky patří také 
našim spolužačkám Madle a Katce, které 
moderovaly, a to i přesto, že obě skolila 
rýma. Byli jste všichni skvělí.

Zatímco se některé z nás potýkaly 
s dopoledním programem, ostatní byli se 
spolužáky v zámeckém parku a připravo-
vali vše na odpoledne, kdy  měl vypuknout 
hlavní program. Budiž jim sláva, neboť 
vše zvládli a Majáles mohl být v 15:00 
hod. oficiálně zahájen. 

Jak jsme hráli vybíjenou

Ve středu 29. dubna se dvě družstva 
ze ZŠ Lánecká zúčastnila okresního 
finále Preventan cupu ve vybíjené. První 
zápasy za chladného větrného počasí ne-
dopadly úspěšně. Ve finálové části se na 
nás usmálo sluníčko a zahřály nás také 

konečné výsledky. Děvčata získala prv-
ní místo a v silnější konkurenci otevřené 
kategorie obsadili chlapci třetí pozici.

Martin Sýkora
učitel ZŠ v Lánecké ul.

Úvodní slovo měla paní starostka města 
Ing. Lenka Arnotová, Mgr. Michal Šimek 
a zástupkyně nás organizátorek Michaela 
Poláková. 

To, na co se mohli těšit nominovaní 
spolužáci, byla volba krále a královny 

Majálesu. Té se kromě naší školy zúčast-
nilo i odloučené učiliště České zemědělské 
Akademie Humpolec. Korunku nakonec 
získali Jan Myslivec a Michaela Strašíko-
vá ze zemědělské akademie. 

Velkou radost nám udělali spolužáci ze 
„zemědělky“ svým sladkým dárkem pro 
nás organizátorky. Moc děkujeme. 

Ale jak jistě všichni víte, tím hlavním 
důvodem, proč tam všichni přišli, byly hu-
dební kapely, které měly vystoupit. A ko-
ho jsme mohli slyšet? Hypnozu, Šatlavu, 
Zlatý voči, Komplex Oidipus, překvapení 
večera Exit, Houbu a NoVoVeSku. Účast 
byla ohromující a pro nás velmi potěšující. 
Ač neradi, museli jsme však náročný pro-
gram ukončit. A to až o půl druhé v noci. 
Atmosféra byla téměř hmatatelná a všichni 
návštěvníci byli úžasní. Děkujeme  a dou-
fáme, že bychom se mohli napřesrok vidět 
znovu. 

Nesmíme však zapomenout poděkovat 
těm, bez kterých by náš Majáles nemohl 
nikdy být. Jsou to naši titulní sponzoři 
město Světlá nad Sázavou a Probas, ge-
nerální partner Univers, hlavní partneři 
Ski Sport Tichý a Doležal, Rebel, partneři 
Glasspo, MB Comp, Jahami Bohemia, 
Uměleckoprůmyslová Akademie Světlá 
n. S., Česká zemědělská akademie v Hum-

Král a královna MajálesuZahájení starostkou města
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Masada

Mrtvé moře
Mrtvé moře. Místo, o kterém kaž-

dý z nás mnoho slyšel. Místo, které 
většina lidí touží vidět a zažít. Také 
naše expedice sem zamířila, aby zde 
strávila několik hodin fotografováním 
a „floatingem“ ve slané vodě tohoto je-
zera.

Pojďme si ve stručnosti Mrtvé moře 
představit. Je to bezodtoké slané jeze-
ro (hebrejsky Jam ha-Melach, doslova 

„Moře soli“; arabsky al-Bár al-Majit, 
doslova „Mrtvé moře“), které se rozklá-
dá mezi Izraelem a Západním břehem 
Jordánu na západě a Jordánskem na 
východě. Nachází se 420 metrů pod hla-
dinou světového oceánu a je nejníže po-
loženým odkrytým místem na zemském 
povrchu, nejníže položeným slaným 
jezerem na světě. Dosahuje maximální 
hloubky 380 metrů a je tak nejhlubším 
hypersalinitním jezerem na světě. Jeho 
salinita dosahuje 33,7 %, čímž se řadí 
mezi nejslanější jezera na světě. Tato 

charakteristická vlastnost Mrtvého moře 
z něj činí drsné prostředí, které není 
vhodné pro živočichy. Má rozlohu 1050 
km2 (severní část 810 km2). Je 67 km 
dlouhé a maximálně 18 km široké. 

Zdrojem vody je převážně řeka Jordán, 
která do moře ústí na severu. Horké 
a suché klima způsobuje nízké srážky 
(50 až 100 mm/rok) a vysoké vypařová-
ní z hladiny. V historické době značně 
kolísala hladina v rozmezí 12 m, avšak 
v poslední době dochází k trvalému 
poklesu hladiny jezera především v dů-

sledku umělého zadržování vody řeky 
Jordán v Galilejském jezeře. Podle 
studie zveřejněné v roce 2009 za po-
sledních 30 let ubylo v Mrtvém moři asi 
14 krychlových kilometrů vody a jeho 
hladina klesá ročně o 70 centimetrů. Pro 
zastavení poklesu se dokonce uvažuje 
o vybudování kanálu z Rudého moře 
přes Vádí al-Araba.

My jsme prvně uviděli Mrtvé moře 
po asi půl hodinové cestě z Jeruzaléma 
cestou k pevnosti Masada. Sjíždíme 
táhlé klesání do rozsáhlé sníženiny Jor-
dánského údolí a otvírá se nám úchvatný 
pohled na jezero a jeho druhý břeh, kde 
leží Jordánsko. Po jeho levém břehu vede 
příjemná silnice a my míříme směrem 
k jihu. Navštěvujeme pevnost Masada 
(viz článek v minulém čísle SZ), z je-
jíž vyvýšeniny obdivujeme krásu této 
oblasti. 

V odpoledních hodinách se nám daří 
najít příjemnou pláž a jdeme zkusit, zda 
Mrtvé moře opravdu nadnáší. Noříme se 
tedy do jeho vod a opatrně kráčíme 

polci, Solárium a Bižuterie v Nádražní uli-
ci, Bazar Vesna.

V neposlední řadě patří náš dík i On-
drovi a Rosťovi, moderátorům odpoled-
ního programu, spolužákům, kteří nám 
pomáhali, všem účinkujícím, majitelům 
stánků, dobrovolným hasičům, městské 
policii, zdravotnicím z červeného kříže 
a spoustě dalších. Bez vás všech bychom 
to nezvládli. 

Za realizační tým Veronika Ulická
Foto: Miroslav Sklenář

Kapela Hypnoza

Z domova pro seniory

V úterý 28. dubna se u nás uskuteč-
nila „Čarodějnická kavárnička“, kde 
panovala i přes strašidelnou výzdobu 
dobrá nálada.

V následujícím úterý usedla do naše-
ho „křesla pro hosta“ herečka Tereza 
Kostková, která nám více než půl 
druhé hodiny vyprávěla o sobě, svých 
rodičích, španělské babičce a zážitcích 

z různých natáčení. Celé povídání se 
neslo v příjemném duchu, a že bylo 
příjemné nejenom nám, ale i Tereze, 
dokazuje to, že jsme se dle jejích slov 
neviděli naposledy. Takže se již teď 
těšíme na její další návštěvu.

Lucie Coufalová
sociální pracovnice

Foto: Martina Cimburková

▶Studentsko-profesorské trio floatuje
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do hloubky. Opatrnost je opravdu na 
místě, neboť dno je pokryto rozměr-
nými krystaly soli a hrozí nebezpečí 
poranění chodidel. Mimochodem, tyto 
krystaly o velikosti až několika cm jsou 
hezkým suvenýrem z této oblasti. 

Při položení na hladinu člověk zjistí, 
že opravdu nemusí dělat nic. Stačí se 
jen vznášet a kochat se okolím. A sa-
mozřejmě si pořídit stylovou fotku na 
památku. Tak na hladině vytváříme 
studentsko-profesorské trio a posíláme 
MMS k domovu, aby všichni viděli, že 
naše expedice je opravdu občas velmi 
náročná. 

Překvapivé je množství rusky hovoří-
cích rekreantů. Dokonce i majitel občer-
stvovny, kam jdeme pro chlazený drink, 
hovoří rusky a tak oprašuji roky staré 
znalosti tohoto jazyka a začínám znovu 

„govoriť parúsky“. 
Všude lze koupit jako suvenýr nej-

různější kosmetické produkty vyrobené 
ze solí Mrtvého moře. Koupelové soli, 
mýdla, krémy, pleťové masky a mnoho 
dalších výrobků. Ceny jsou více než při-
jatelné, množstevní slevy lze uplatnit. 

Prostě strávit zde odpoledne či den je 
příjemné, ale že by zde člověk měl na 
pláži strávit třeba týden povalováním 
se, to si moc představit nedovedu. I když 

někteří takový způsob relaxace preferují 
a proti gustu žádný dišputát, že? 

Text a foto: -mš- 

Mapa Mrtvého moře a okolíDružicový snímek Mrtvého moře

Jedno z rekreačních středisek na březích 
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Program také naleznete na www.svetlans.cz Změna programu vyhrazena. Telefon 569 496 619. Web: www.365dni.cz

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 (Velká 
Británie/USA) 120´
Drama. Vyhraje chlapec 
z bombajského slumu miliony? 
Hrají: D. Patel, F. Pinto
Vstupné: 60 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

Pátek 12. 6., 19.30
Pátek třináctého (USA) 98´
Horor. Po dvaceti devíti letech 
ožívá legendární horor znovu. 
Hrají: J. Padalecki, D. Mears
Vstupné: 60 Kč. Od 15 let

Neděle 14. 6., 17.30
Na půdě (ČR/SR) 74´
Animovaná pohádka. Kdo má 
dnes narozeniny? Dobrodružná 
výprava na záchranu starých 
hraček.
Vstupné: 70 Kč. Přístupný

Středa 17. 6., 19.30
Andělé a démoni (USA) 140´
Thriller. Ve hře jsou životy tisíců 
lidí. Pod Vatikánem tiká bomba. 
Hrají: T. Hanks, A. Zurer
Vstupné: 70 Kč. Od 15 let

Pátek 19. 6., 19.30
Grand Torino (USA) 117´
Drama. I mezi cizími můžete 
objevit své lepší já! 
Hrají: C. Eastwood, R. Lorenz
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Neděle 21. 6., 19.30
Duel Frost / Nixon (USA) 122´
Drama. Nelítostná bitva o pravdu 
mezi americkým prezidentem 
Nixonem a moderátorem Frostem. 
Hrají: F. Langella, M. Sheen
Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Středa 24. 6., 19.30
Báječný svět shopaholiků (USA) 
104´
Komedie. Shopaholik nemůže žít 
bez nákupů. 
Hrají: I. Fisher, H. Dancy
Vstupné: 70 Kč. Přístupný

Pátek 26. 6., 19.30
X-men Origins: Wolverine 
(USA) 107´
Akční/fantasy. Vrátíme se 
k samým počátkům kariéry 
mutanta Wolverina v projektu 
Weapon X. 
Hrají: H. Jackman, R. Reynolds
Vstupné: 65 Kč. Přístupný

Neděle 28. 6., 19.30
Znovu 17 (USA) 102´
Komedie. Co byste dělali, kdyby 
vám život nabídl druhou šanci. 
Hrají: Z. Efron, L. Mann
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Červenec

Středa 1. 7., 19.30
Válka nevěst (USA) 88´
Komedie. Nejlepší kámošky … až 
do svatby!  
Hrají: K. Hudson, A. Hathaway
Vstupné: 65 Kč. Přístupný

Pátek 3. 7., 19.30
Chlapec v pruhovaném pyžamu 
(USA) 95´
Válečný. 

Setkání, které se mění v přátelství 
a má ničivé důsledky. 
Hrají: A. Butterield, J. Scanlon 
Vstupné: 70 Kč. Od 12 let

Středa 8. 7., 19.30
Odpor (USA) 137´
Drama. Každý den svobody 
znamená vítězství. Jeden 
z nejzajímavějších příběhů 
2. světové války
Hrají: D. Craig, L. Schreiber
Vstupné: 65 Kč. Od 15 let

Pátek 10. 7., 19.30
Rychlí a zběsilí (USA) 99´
Akční. Nový model. Původní 
součástky. 
Hrají: V. Diesel, P. Walker
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Neděle 12. 7., 19.30
Na odstřel (USA) 127´
Thriller. Vše, co řeknete, bude 
použito. 
Hrají: R. Crowe, R. McAdams
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Středa 15. 7., 19.30
Terminátor Salvation (USA) 
116´
Akční/sci-fi. Zapomeňte na 
minulost… 
Hrají: Ch. Bale, S. Worthington
Vstupné: 70 Kč. Od 12 let

Pátek 17. 7., 19.30
Dvojí hra (USA) 125´
Komedie. Přechytračit. Překonat. 
Přehrát. Převézt. A pak už jen 
převést prachy. 
Hrají: C. Owen, J. Roberts
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Neděle 19. 7., 19.30
Noc v muzeu 2 (USA) 105´
Komedie. Kvůli rekonstrukci jsou 
exponáty uloženy ve Federálním 
archivu.  Hrají: B. Stiller
Vstupné: 65 Kč. Přístupný
Česká verze

22. – 31. 7. Dovolená
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Gaudeamus slaví 30 let 

Smíšený pěvecký sbor Gaudeamus 
v květnových dnech oslavil významné 
výročí – třicet let od svého prvního 
vystoupení. Myšlenka založit ve Světlé 
n. S. pěvecký sbor se zrodila na podzim 
roku 1978. První vystoupení se konalo 
25. května 1979 v Havlíčkově Brodě 
a o měsíc později před světelským pu-
blikem. 

Sbor je stálou součástí světelského 
kulturního dění, každoročně pořádá 
řadu koncertů a účastní se sborových 
festivalů. Ve svém koncertním repertoá-
ru zahrnuje díla minulých staletí, sklad-
by klasiků 19. a 20. století i lidové písně 
naše i jiných národů.

Ve Světlé se díky práci tohoto sou-
boru podařilo založit tradici sborového 
zpívání, tradici, která tady nikdy nebyla Foto z vystoupení souboru ve Vídni
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a se kterou se mnoho měst naší velikosti 
pochlubit nemůže. Převážnou měrou 
se o to zasloužil současný sbormistr 
MUDr. Milan Bohanes, který soubor 
převzal od jeho první sbormistryně 
Květy Rajdlové-Jevdokimové a jako 
jeho umělecký vedoucí působí od jeho 
počátku dosud. Přitom v době, kdy sou-
bor přebíral, neměl žádné větší hudební 
zkušenosti, ale aby soubor nezanikl 
hned po svém vzniku, začal dálkově 
studovat řízení sboru a dirigování u pro-
fesora Mrkose.

Soubor pod vedením MUDr. Milana 
Bohanese nastudoval přes dvě stovky 
skladeb, několik mší, kantát, operních 
sborů a zúčastnil se několika přehlídek 
a soutěží. 

Ve spolupráci se symfonickým orches-
trem Region, vedeným Ing. Jaroslavem 
Průšou, předvedli divákům i rozsáhlejší 
díla - operu V studni, operety Polská 
krev a Cikánský baron.

Se svým programem navštívil mnoho 
našich měst a obcí. Navázal mimo jiné 
i spolupráci s holandskými soubory 

Minimusica z Brille a s Haarlemským 
akordeonovým orchestrem H.K.A.C., se 
kterými v roce 1990 v Holandsku kon-
certoval. Dále koncertoval ve Švýcarsku 
a Rakousku. 

Poděkování náleží i Vám, všem členům 
souboru. Do dalších let Vaší záslužné 
činnosti Vám přeji mnoho elánu, zdraví, 
pěveckých úspěchů a v neposlední řadě 
i mnoho vděčných posluchačů.

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

Romantic Guitar Duo

Romantické kytarové duo ve složení 
Jan Tuláček a Karel Fleischlinger vzniklo 
v roce 2007 jako komorní soubor, který se 
zabývá výhradně interpretací romantic-
kých skladeb na dobové nástroje. Inter-
preti kombinují různé historické nástroje, 
případně jejich kopie v původním ladění. 
V repertoáru dua jsou jak skladby ryze 
kytarových mistrů 19. století (Giuliani, 
Diabelli, Mertz, Sor, Coste, Carulli...), tak 

dobové transkripce slavných autorů (Mo-
zart, Beethoven, Haydn, Weber, Rossini), 
kteří pro kytaru samotnou nekomponovali, 
ale jejichž díla kytaroví mistři s oblibou 
upravovali. 

Koncertní program je doplněn také 
mluveným slovem – zajímavostmi a in-
formacemi o historických kytarách, hudbě 
a interpretační praxi ve zlatém věku toho-
to nástroje.

Kromě činnosti interpretační se kytaro-
vé duo zabývá též stavbou kopií historic-
kých kytar.

Jan Tuláček
Na kytaru ho naučil hrát Zdeněk Dvořák 

(ZUŠ Lounských, Praha). Po maturitě na 
gymnáziu vstoupil na Pražskou konzer-
vatoř, kterou absolvoval péčí prof. Milana 
Zelenky. Pod jeho vedením v roce ▶
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2006 absolvoval HAMU. Od roku 
2002 je členem Pražského kytarového 
kvarteta, s nímž koncertoval po Evropě 
i USA. Interpretaci soudobé hudby se vě-
nuje v rámci souboru Konvergence. Jeho 
hra je zachycena na několika kompaktních 
discích a nahrávkách pro Českou televizi 
a Český rozhlas.

Karel Fleischlinger 
Studoval hru na kytaru na konzervatoři 

v Pardubicích ve třídě Stanislava Juřici 
a na Vysoké hudební škole Franze Liszta 
ve Výmaru u prof. Rolanda Zimmera. 
V roce 1986 získal 1. cenu a titul laureáta 
Mezinárodní kytarové soutěže v Kutné 
Hoře a 1. cenu v Interpretační soutěži sou-
dobé české hudby. Kromě mnoha koncertů 
doma i v zahraničí vytvořil řadu rozhlaso-
vých nahrávek. Od roku 1991 se věnuje 
komorní hře v souboru Lenz-Trio, od roku 
2004 také v kytarovém kvartetu PF Guitar 
Quartet. V současné době působí jako 
učitel na ZUŠ v Blansku a ZUŠ Jaroslava 
Kvapila v Brně. 

V roce 1999 natočil ve studiu Principi-
um v Praze svoje první sólové CD, v roce 
2001 CD se souborem Lenz-Trio.

▶
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Moderátorka, po-
pulární autorka próz 
na rozhraní krátké 
povídky a fejetonu, 
šéfredaktorka spole-
čenského týdeníku, 
scénáristka – to vše 
jsou povolání, který-

mi se proslavila Halina Pawlowská. Je 
držitelkou Českého lva za scénář k fi l-
mu Díky za každé nové ráno a dvakrát 
získala televizní ocenění TýTý za pořad 
Banánové rybičky.

Je také autorkou populárních knih 
– například Zoufalé ženy dělají zoufa-
lé věci, Proč jsem se neoběsila, Hroši 

nepláčou, Dá-li pánbůh zdraví, i hříchy 
budou, a mnoha dalších. Její spisovatel-
ská témata se pohybují většinou v oblasti 
jejího vlastního světa dětství a mládí, 
často rozebírá milostné a manželské 
lapálie.

Název pořadu Banánová velryba 
odkazuje k jejímu předchozímu televiz-
nímu pořadu Banánové rybičky. Jedná 
se však o něco trochu jiného. Pawlovská 
si nezve hosty, témata obměňuje podle 
aktuálních situací a prostor dá vždy 
i publiku, které jí může klást nejrůz-
nější otázky. Halina přesvědčí diváky 
a hlavně divačky o tom, že být ženou 
je výsada a že nic není tak černé, když 

se na svět nahlíží optimisticky. Na řadu 
se dostanou i úsměvné vzpomínky na 
slavné osobnosti českého showbyznysu, 
písňové texty a předčítání z vydaných 
i dosud nevydaných textů.

A že je Halina Pawlowská také vý-
bornou vypravěčkou, o tom se přijďte 
přesvědčit na její představení do světel-
ského divadelního sálu.

S použitím internetu

zpracovala -zh-

Banánová velryba aneb Nová show Haliny Pawlowské

Výtvarná dílna v knihovně

Z iniciativy tří studentů Umělec-
koprůmyslové akademie ve Světlé 
n. S. proběhla v dětském oddělení 
městské knihovny první výtvarná díl-
na. Helena Zezulová, Markéta Lojková 
a Martin Pavel ve svém volném čase 

zorganizovali výtvarné odpoledne na 
téma batika. Příprava byla časově velmi 
náročná. Nakoupili výtvarné pomůcky 
a vystříhali všechny potřebné šablony. 
Akce se zúčastnilo 15 dětí a bylo velmi 
příjemné, že se do výtvarničení zapojili 
i rodiče. Všichni odcházeli velice spo-
kojení. Studenti dále chystají i kostým 
na pasování světelských prvňáčků na 
čtenáře, které proběhne již potřetí v naší 
knihovně na konci měsíce května. Veli-
ce si jejich práce vážíme a jsme rádi, že 
i v dnešní době se najdou nadšenci, kteří 
jsou ve svém volnu ochotně a  nezištně 
se věnovat druhým. 

Za kolektiv knihovny 
Text a foto: Jiřina Roženská 
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ĀȀ̀ЀԀऀ܀ࠀ܀Ѐऀఀഀༀကᄀ Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek za-
koupených od 15.4. do 18.5.:

Beletrie
Clark Stephen  - Merde! Rok v Paříži
  - zážitky amerického novináře 

v Paříži
Hayder Mo - Rituál
  - napínavý krimi-thriller
Keleová-Vasilková Táňa  - Pozlátko 
  - román pro ženy
Lehtolainen Leena - Spirála smrti
  - fi nská detektivka
McEwan Ian - Cizinci ve městě
  - psychologický román
Nesvadbová Barbara - Brusinky
  - povídky
Rešetnikov Vasilij - Pilot bombardéru
  - válečný román
Whyte Jack - Korouhev cti
  - historický román z křižáckých vá-

lek

Naučná literatura
Firth Peter - Zahrada ve svahu
  - poradce pro zahrádkáře
Fišer Vojtěch - Toulky Vysočinou

  - náměty pro výlety
Rieger Zdeněk - Návrat k rodině a domů
  - poradce při návratu z vězení
Sedlák Jiří -  Koupací jezírka
Wessels Miriam - Wellness jóga pro tě-

hotné
kolektiv - Slavné vily kraje Vysočina

Knihy pro děti a mládež
Brezina Thomas - Kluk ze záhrobí
Jelen Jan - Drak Drango
  - pohádkový komiks
Plaisted Caroline - Než nám bude šest-

náct 
- dívčí román

Syrovátka Oldřich - Nejkrásnější bajky 
pro nejmenší

Eva Kodýmová 

V historickém prostředí světelského 
zámku byla před dvěma lety zpřístupněna 
pamětní síň Muzeum Světelska, jejímž 
provozovatelem je Vlastivědný spolek 
Světelsko. S jedním z jeho členů, Mar-
tinem Vlčkem, jsme mluvili o tom, jak 
muzeum funguje, o stálé expozici i o dal-
ších výstavách, ale také o tom, zda a jak se 
bude muzeum v budoucnu rozšiřovat.

– Je to již několik let, co ve Světlé vznik-
lo nové muzeum. Kde se vzala ta prvotní 
myšlenka a impuls, zřídit zde muzeum?

Že ve Světlé taková instituce chyběla, to 
bylo asi jasné všem Světelákům. Ale členy 
Vlastivědného spolku to mrzelo nejvíce. 
Takže když se v roce 2005 radnice obrátila 
na spolek, aby se do přípravy muzea pustil, 
šli jsme do toho se vším všudy. Myšlenka 
tu tedy byla, ale rozhodující bylo zajištění 
prostor a nezbytných fi nancí, a to je pře-
devším zásluha města. Bez ochoty Vlas-

tivědného spolku Světelsko přiložit ruku 
k dílu a vzít odpovědnost za muzeum na 
sebe by asi všechno bylo jinak.

– A co všechno obnášelo zřídit ve Svět-
lé muzeum?

Bylo to dosti komplikované.

– To nevadí, povídejte.
Hlavně to obnášelo spoustu práce. Slo-

žité to bylo také proto, že nebylo přesně 
rozvrhnuté, co bude dělat profesionál a co 
ne. Potom se to kvůli fi nanční náročnosti 
pomalu přesunulo na Vlastivědný spolek 
Světelsko. Následně se začaly vyjednávat 
prostory, kde by se muzeum zřídilo. To vše 
bylo v roce 2007, ale nápad udělat zde mu-
zeum je přes čtyři roky starý. Původně se 
uvažovalo o tom, že by se muzeum zřídilo 
v synagoze, tedy než se zbourala. Hlavním 
důvodem bylo, že do synagogy vedlo svě-
telské středověké podzemí, které zpřístup-
nil Vlastivědný spolek Světelsko. Tak jsme 
si řekli, že by nebylo špatné, udělat nahoře 
muzeum a dole vstup do podzemí. Problé-
mem však byl velice špatný stav synagogy 
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Dopravní soutěž Mladých cyklistů

Dne 28. května opět po roce pro-
běhlo pod záštitou starostky města 
v prostorách ZŠ v Lánecké ulici na 
zdejším dopravním hřišti oblastní 
kolo soutěže Mladých cyklistů za 
účasti 120 soutěžících dětí. Krajské 
kolo se letos konalo 4. června v Tře-
bíči.

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

a vysoké finanční nároky majitele. Takže 
jsme od tohoto nápadu upustili. Další myš-
lenkou bylo udělat muzeum v domě číslo 
23, kde je dnešní vstup do podzemí. Ale 
to také nevyšlo. Následně pan Böhm začal 
vyjednávat s krajem a výsledkem bylo, že 
by nám mohly být poskytnuty prostory na 
zámku. 

– Jak jste potom postupovali?
Začalo se s úpravami prostor. Ty 

spočívaly především v odstranění ne-
původních příček, rekonstrukci podlah 
a v elektroinstalaci. Rekonstrukci 
zajišťovalo město prostřednictvím vy-
braného dodavatele. Spolek pomáhal 
při zadání projektu a dozorování stavby 
s cílem, aby stavební úpravy co nejlépe 
sloužily připravovanému obsahu muzea. 
Členové spolku se zapojili i do příprav-
ných prací při demontáži novodobých 
interiérů.

– Jaké expozice zde byly k vidění od 
začátku působení muzea?

Je tu jedna stálá expozice a celkem zde 
byly dvě výstavy. První výstava byla vloni 
k výročí vzniku Československa. Týkala 
se legionářů na Světelsku, protože spousta 
rodáků působila v legiích. Podařilo se zís-
kat různé uniformy, pušky a dokumenty. 
Nyní zde máme výstavu o církevních 
věcech, které jsou zapůjčeny ze zdejší 
fary. Návštěvníci mohou zhlédnout rou-
cha, kalichy, obrazy místních farářů a jiné 
zajímavé věci. 

– Dát věci dohromady na výstavu musí 
být velmi náročné. Kde sháníte vystavo-
vané exempláře?

Požádali jsme Vojenský historický ústav 
v Praze, který nám zapůjčil například 
zbraně a uniformy. Některé věci nám také 
zapůjčili v havlíčkobrodském Muzeu Vy-
sočiny. Něco jsme měli zapůjčené z muzeí 
v Pardubicích a v Čáslavi. Občas jsme věci 
sehnali na internetu nebo přímo zde ve 
městě. Něco nám zapůjčil Ing. Jan Dudík, 
jehož příbuzný byl v legiích a prošel celou 
sibiřskou anabází. Zapůjčil nám různé 
medaile a diplomy. A z těchto materiálů se 
dala dohromady celá výstava.    

– A co tvoří stálou expozici muzea?
Stálá expozice obsahuje historii města 

a historii panství. Je zde i panel věno-
vaný majitelům zámku a města, v němž 
jsou vypíchnuté tři nejvýznamnější rody 

– Trčkové z Lípy, Kolovratové Krakovští, 
kteří do města přivedli skláře, a Salmové 
z Reiffescheidtu, kteří dali kolem roku 
1870 podobu dnešnímu zámku. Pak je část 
muzea věnována významným osobnos-
tem Světelska, jako jsou například malíři 
Panuška, Jelínek, Hradecký nebo sochař 
Vlček. 

– A jaká je návštěvnost muzea?
Zajisté to není návštěvnost jako napří-

klad v Národním muzeu, ale lidé chodí. 
Na to, že je krize, tak lidé opravdu chodí. 
Ve všední dny je návštěvnost slabší, ale 
v sobotu a v neděli přicházejí. 

– Plánujete v budoucnu muzeum roz-
šiřovat?

Samozřejmě se na rozšiřování už pracu-
je a brzy to bude hotové. Nyní se věnujeme 
historii kamenictví, zpracování a těžby ka-
mene na Světelsku. Tato část muzea bude 

slavnostně otevřena 27. června. Chystáme 
spíše industriální expozice, takže zde bude 
k vidění například jeřáb, kterým se kdysi 
zvedal kámen, nebo menší kovárna. Do-
kumentů zde bude sice méně, ale zase více 
přiblížíme práce s kamenem. 

– Tuto expozici máte již naplánovanou 
a jak říkáte, brzy ji zpřístupníte. Víte již, 
na co se v muzeu zaměříte potom?

Poté bychom se rádi zaměřili na sklář-
ství. Dokonce už na tom pracujeme, máme 
návrh celé expozice, jak by měla vypadat. 
Touto expozicí obsadíme poslední míst-
nost a tím pádem bude muzeum hotové. 
Myslím si, že by vše mohlo být zjara příští 
rok hotové. Mělo by se jednat o celou his-
torii sklářství na Světelsku. Chtěli bychom 
se zaměřit na všechny hutě na Světelsku, 
protože jich zde bylo opravdu mnoho. 
Dále bychom zmapovali rody, které byly 
v souvislosti se sklářstvím nejvýznamněj-
ší, tedy Císařovi, Bártovi a další.   

– Plánujete, že by se muzeum rozšířilo 
o další prostory?

Plánovat my můžeme, ale problém je 
v tom, že vlastníkem zámku je kraj. Vše 
opět stojí na finančních prostředcích a na 
tom, že prostory zámku využívá hlavně 
škola. Poslední nevyužívaná místnost na 
zámku je kotelna, ale problém je v tom, že 
k ní vedou schody a my se snažíme, aby 
celé muzeum bylo bezbariérové.  

– Děkuji za rozhovor a přeji mnoho 
úspěchů v osobním i pracovním životě. 

Šárka Nevoralová
Foto: Jaroslav Vála

Nyní se Světlá n. S. ve spolupráci 
s Ledčí n. S. chystá na kolo celorepub-
likové, které se zde uskuteční historicky 
poprvé, a to ve dnech 16. až 18. června.

Uspořádání celorepublikového kola 
je pro naše město veliký úspěch, který 
svědčí o nadšení a nasazení lidí, kteří se 
o soutěž starají, organizují ji a celkově 

provádějí BESIP ve správním obvodě 
Světlé n. S.

Tohoto celostátního finále se zúčastní 
vítězná družstva všech krajských kol 
z celé republiky, tzn. celkem 28 druž-
stev, kdy část soutěže bude probíhat 
na dětském dopravním hřišti ve Světlé 
n. S. při ZŠ Lánecká a část soutěže ▶
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se uskuteční v obci Kouty při hotelu 
Luna, kde budou účastníci soutěže uby-
tovaní. Vítězové celorepublikového kola 
se pak zúčastní kola evropského, které 
se uskuteční v září ve Finsku.

V souvislosti s velkým množstvím 
dětí, pedagogů a organizátorů je na 
místě také zmínit náročnost příprav celé 

této soutěže a to nejen organizační, ale 
rovněž finanční a zároveň poděkovat 
Krajskému úřadu kraje Vysočina, bez 
jehož veliké finanční podpory a celkové 
pomoci by se soutěž nedala uskutečnit. 
Proto je třeba zmínit, že kraj Vysočina je 
hlavním pořadatelem celorepublikového 
kola této soutěže, a to že si vybral právě 

dětské dopravní hřiště ve Světlé je pro 
nás velká čest.

Závěrem bychom chtěli popřát všem 
soutěžícím hodně štěstí a organizátorům 
pevné nervy a hlavně sluníčko a úsměv 
všem.

Komise pro BESIP

▶

Poděkování

Díky a uznání patří všem, kteří se 
i v tak nelehkých podmínkách, jenž pa-
nují nyní v našem městě, ochotně připo-
jili k pomoci s uspořádáním každoroční 
a již tradiční oslavy Dne matek, kterou 
ve spolupráci s MěÚ pořádá místní orga-
nizace KDU-ČSL. Maminky a babičky, 
jichž se každodenní starost o rodinu ve 
složité situaci vysoké nezaměstnanosti 
dotýká snad nejvíce, si rozhodně zaslou-
žily slova díků a uznání od nejvyšších 
představitelů města, tedy paní starostky 
Ing. Lenky Arnotové, pana místosta-
rosty Mgr. Jana Tourka a našeho pana 
faráře ThMgr. Marka Marcela Šavla 
O. Praem, stejně jako dárek v podobě 
básniček, písniček a scének od vystupu-
jících dětí. 

Tradiční oslava Dne matek by se jen 
stěží mohla uskutečnit bez podpory, 
pomoci a pochopení členů rady města, 
vedoucích pracovníků KyTICe a vedou-
cích souborů MUDr. S. Brhelové (se 
souborem Světlo), Mgr. E. Pejchalové 
(se souborem Škubánek) a paní J. Štor-
kové (se souborem Berušky). Dík dále 
patří i dechovému orchestru pana J. Vajo 
a kapelám NaPrášky a Vánek. Zdarma 
poskytli svoje služby v podobě požární-
ho dozoru  pan M. Novotný a v podobě 
občerstvení pan M. Hart – Potraviny 
Hart, hotel Česká Koruna a pan M. Vo-
pěnka – restaurace Maxim. Perníková 
srdíčka věnoval pan J. Poborský. 

Všem těmto obětavým spoluobčanům 
i anonymním dárcům srdečně děkuji 
nejen jménem svým, ale také jménem 
MO KDU-ČSL  a všech spokojených 
diváků. 

S přáním, aby se další setkání v roce 
2010 konalo v již klidnější atmosféře

Pavel Mašek
předseda MO KDU-ČSL

Kup kvítek jak sluníčko – pomoz aspoň maličko!

Ve středu 13. května 
jsme se všichni v naší re-
publice mohli zakoupením 
žlutého kvítku měsíčku 
lékařského zúčastnit již 
13. ročníku sbírky Ligy 
proti rakovině Praha Čes-

ký den proti rakovině. Prevence byla 
letos zaměřena na: „Kolorektální 
karcinom – primární a sekundární 
prevence“. Za uplynulá léta se malá 
žlutá kytička již stala symbolem 
programu boje proti zhoubným ne-
mocem. 

V tomto roce si sběratelé mohli svoji 
sbírku rozšířit o kytičku se stužkou 
hnědé barvy, nabízený letáček informo-
val o tom, jak snížit riziko onemocnění 
rakovinou a jakými zásahy do životního 
stylu se každý z nás může chránit sám. 

Pro občany našeho města bylo objed-
náno 1 700 květin. Neprodaly se všech-
ny tak rychle jako v minulém roce, ale 
v současné době, kdy na Světeláky do-
padají finanční problémy, je 1 561 ode-
braných kytiček výsledek, který svědčí 
o silném sociálním cítění lidí k tomuto 

problému. Počasí bylo opět tak vlídné 
jako loni, a tak náměstí, ale i přilehlé 
ulice rozkvetly dožluta. 

Celkový finanční obnos sbírky nebyl 
v době uzávěrky SZ jestě znám a bude 
uveřejněn v dalším čísle. Výtěžek le-
tošního Českého dne proti rakovině je 
určen na nádorovou prevenci, zlepšení 
kvality života onkologických pacientů, 
podporu onkologické výchovy, výzkum 
a vybavení onkologických center. Bližší 
informace lze získat na www.denpro-
tirakovine.cz, kde bude též uveřejněna 
dokumentace letošního dne.

Posílat dárcovské SMS ve tvaru 
DMS KVET na číslo 87777 můžete do 
30. 9. 2009, cena jedné DMS je 30 Kč, 
příjemce vaší pomoci obdrží 27 Kč. Při-
spívat lze též na sbírkový účet Českého 
dne proti rakovině (65 000 65/0300) do 
31. 12. 2009. 

Údaje o činnosti Ligy, o přímé podpo-
ře onkologického programu a o dalších 
aktivitách tohoto občanského sdružení 
můžete získat na internetové adrese: 
www.lpr.cz nebo na e-mailové adrese: 
lpr@lpr.cz.

C
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Betonový pomník minulosti – zarůstající 
a rozpadající se bazén

Dvakrát aktuálně z Pěšinek

Zimní stadion v Pěšinkách, vybudo-
vaný pomocí tehdejších svépomocných 
akcí Z, se po čtvrtstoletí provozu do-
čkal nucené rekonstrukce. Investorem 
je město Světlá n. S. a rozsáhlá akce 
je financována převážně z prostřed-
ků Evropského fondu pro regionální 
rozvoj. 

V květnu začali stavbaři firmy PKS 
INPOS a. s. Žďár n. S. s betonáží 
základů budoucího zázemí stadionu. 
V červnu by již mělo růst ze země 
zdivo šaten a sociálního zařízení pro 
hokejisty. 

Asi dvě stovky metrů od staveniště 
rekonstruovaného zimního stadionu 
se nachází další „památník“ akcí Z, 
nedokončený plavecký bazén. Leč toto 
sportoviště se nikdy nedočkalo svého 
využití a nyní ho stihl smutný konec. 
Betonový pomník minulosti zarůstá 
křovím a plevelem. Přitom lokalita 
dnes zchátralého nedostavěného spor-
toviště by byla ideálním místem pro 
koupaliště, po kterém veřejnost dlouho 
volá. Je tedy na místě otázka: „Co s te-
bou bude, nedokončený bazéne?“ 

Text a foto: jív

Stavbaři betonují základy budoucích 
šaten 

Poděkování za pomoc při této humani-
tární akci náleží všem, kteří se každým 
rokem pravidelně zapojují. Ve Světlé 
n. S. již tradičně mají tuto akci v plánu 
studentky místní České zemědělské 
akademie a ženy z Českého svazu žen. 
K zajištění sbírky pomohl opět Městský 
úřad ve Světlé n. S. a příspěvková orga-
nizace KyTICe.

Vám všem, kteří jste již tento den oče-
kávali, neboť si „potřebujete“ doplnit 
květinovou sbírku, ale i vám, kteří jste 
byli náhodně osloveni, kytička vám byla 
nabídnuta a vy jste neváhali přispět, 
chci za všechny moc poděkovat. 

Helena Kostincová, 
foto: Jaroslav Vála

Co nového v TIC?

Turistické informační centrum roz-
šířilo sortiment nabízených materiálů 
o dvě novinky. Návštěvníci města  jistě 
přivítají možnost obdržet zdarma pro-
pagační materiál z odtrhovacího bloku 

velikosti A4, který má na líci mapu 
města a na rubu barevné fotografie 
s krátkým popisem nejzajímavějších 
objektů ve městě. 

Další novinka je určena sběratelům 
turistických vizitek, kteří se tak před 
začátkem sezony dočkali nového pří-
růstku do své sbírky – turistické vizit-
ky Světlé nad Sázavou. 

Pro ty, kteří se s tímto pojmem setká-
vají poprvé, malé vysvětlení:

Jednotlivá atraktivní turistická místa 
po celé naší republice se postupně pre-
zentují vlastními turistickými vizitka-

mi. Jedná se o samolepku o rozměrech 
7,5 x 5 cm s barevným snímkem a úz-
kým odtržitelným kuponem. 

Vizitky je možno vlepovat do tak-
zvaného Turistického deníku, doplňo-
vat vlastními poznámkami a razítky 
a vytvářet si tak vlastní album či „van-
drbuch“. Nalepováním jednotlivých 
odtržených kuponů pak získává majitel 
deníku různé ceny, odznaky a přede-
vším přehled o navštívených místech. 
K turistickému deníku jsou vydávány 
speciální mapy s obrázky všech zú-
častněných míst. V kraji Vysočina mají 
turistické vizitky například Jihlava, Telč, 
Slavonice či Ledeč nad Sázavou.

Bližší informace naleznete 
na www.turisticky-denik.cz.

Jaroslav Vála
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Od uzávěrky do uzávěrky

1, 2  - Výlov Bohušického rybníka
  (foto: Jaroslav Vála)
3, 4, 5 - Rybářské závody v parku 
  (foto: Stanislav Peluch)
6, 7 - Výměna střešní krytiny na budově děkanství 
  (foto jív a -jv-)

1 2

3 4

5 6

76
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eNCéčko – nízkoprahové centrum pro děti a mládež

V dubnu uplynuly tři roky od chvíle, kdy 
se poprvé otevřely dveře do nízkoprahové-
ho centra pro děti a mládež, jenž dostalo 
název eNCéčko. Smyslem eNCéčka, které 
zřizuje Oblastní charita Havlíčkův Brod, 
je poskytovat pomoc a podporu dospíva-
jícím nacházejícím se v obtížné situaci, 
a také prostřednictvím prevence usilovat 
o to, aby mladí lidé zažívali tyto situace co 
nejméně, aby znali možná rizika svého 
chování. Navštěvovat je může každý ve 
věku od 10 do 20 let. Nejčastěji formou 
rozhovoru poskytujeme sociální služby 
směřující k tomu, aby se z dospívajících 
stali zodpovědní a slušní dospělí.

V celé společnosti platí ať už psaná 
nebo nepsaná pravidla. Jinak tomu není 
ani v našem zařízení. Co dospívajícímu 
člověku škodí, co zakazuje zákon, zaka-
zují také naše pravidla. Když někdo přijde 
poprvé do našeho zařízení, je seznámený 
s pravidly a také s tím, co se stane, když 
pravidla nebude dodržovat. Klademe na to 
důraz, ale tak trochu jiným způsobem než 
zákon – zákon říká: do 18 let se legálně ne-
dostane člověku do ruky alkohol, cigareta. 
Ovšem v eNCéčku dáváme důraz na zod-
povědnost dětí a mládeže a říkáme: „Když 
budeš v eNCéčku kouřit, pít nebo zde 
budeš pod vlivem těchto látek, dostaneš 
sankci.“ Vyvozujeme důsledky za chování, 
které je v rozporu s předem dohodnutými 
pravidly. 

Kromě poskytování rozhovorů na nej-
různější témata se v eNCéčku odehrávají 
i další aktivity. Mládež si u nás může za-
hrát různé – nejen stolní – hry, pracovat 
na počítači, zapojit se do výtvarného, 
kulinářského nebo sportovního programu. 
Vše však probíhá na základě dobrovolnos-
ti. Kdo se nechce zapojit, nemusí. Pokud 
někdo z těch, kteří eNCéčko navštěvují, si 
zde chce uspořádat vlastní akci, není pro-
blém se na tom domluvit. Tak například 
k radosti pracovníků proběhl na konci 
dubna turnaj v šipkách. Veškeré přípra-
vy se ujal jeden z kluků, který centrum 
navštěvuje. Vymyslel pravidla soutěže, 
způsob postupování, vytvořil plakát… 
Jednalo se skutečně o vydařenou akci. Do 
turnaje se zapojili nejen kluci, ale dokonce 
i jedna dívka. Do poslední chvíle se jed-
nalo o napínavý souboj. Všichni přítomní, 
ať už diváci nebo hráči, jejichž soupeř byl 
silnější, fandili finalistům. Na toho nejú-
spěšnějšího čekala nová sada šipek, všich-
ni zúčastnění pak mohli ochutnat koláč ve 
tvaru terče, který jsme zde upekli.  

Jakým způsobem pracovníci eNCéčka 
pracují s dospívajícími? Především jde 
o doprovázení na cestě do dospělosti, ne 
vedení za ručičku, strkání před sebou ani 
táhnutí za sebou. Je to doprovod rovno-
cenného partnera – ukazujeme možnosti, 
rozhodování je na klientech. Dále stavíme 
na pozitivních vlastnostech, dovednos-
tech, které podporujeme a snažíme se 
dále upevňovat. Podstatnou roli zde hraje 
důvěra a vztahy pracovníků a uživatelů 
služeb (kamarádské a profesionální záro-
veň). V neposlední řadě jde o přenášení 
odpovědnosti za sebe a své chování, za 
svůj život.

Setkáváme se s nepochopením ze stra-
ny veřejnosti. Jestliže má někdo nějaké 
otázky související s existencí nebo provo-
zem eNCéčka, může svůj dotaz poslat na 
e-mail: encecko@seznam.cz.

Jana Dománková, vedoucí 

Minianketa

Všimli jste si během uplynulého roku 
ve městě nějakých změn? 

Určitě se stalo během roku hodně 
změn. Jen si teď žádné nevybavím.

Karel (45)

Rozhodně ve městě přibylo nebo bylo 
opraveno mnoho dětských hřišť.

Radka (34)

Velkou změnou bylo pokácení stromů 
ve městě a Na Bradle.

Jiří ( 56)

Myslím, že se moc zásadních změn 
ve městě nestalo. Ale potěšilo mě vy-
budování více parkovacích míst blízko 
centra.

Helena (27)

Šárka Nevoralová

Žena osobnost 2009

5. května se ve světelské věznici 
uskutečnil zajímavý projekt s názvem 
Žena osobnost roku 2009. V řadě za-
jímavých disciplín se představilo cel-
kem 12 odsouzených, jejichž věkové 
rozpětí bylo od 21 do 63 let. Měly za 
úkol například přestavit určitou lite-
rární osobnost nebo se  prezentovat ve 
volné disciplíně. Bezesporu nejzajíma-
vější bylo čtení osobních příběhů, kte-
ré byly velmi emotivní. Porota neměla 
snadné rozhodování, protože všechny 

ženy, které našly odvahu vystoupit 
z anonymity, by zasloužily ocenění. 
Osobně si vážím možnosti zasednout 
v porotě i vzhledem k tomu, že pracuji 
s dětmi a syrovost některých osudů 
mě opravdu zasáhla. Jsem ráda, že 
jsem dostala možnost využít při práci 
v knihovně texty napsané odsouzený-
mi. Již 18. května proběhla čtenářská 
beseda na téma drogové závislosti, 
které se zúčastnili studenti Umělecké 
akademie ze Světlé. Deprimující ▶
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je, že většina drogově závislých se 
poprvé setkala s drogou již ve dvanác-
ti letech, měli bychom tedy směřovat 
prevenci již na první stupeň základ-
ních škol.

Poděkování patří především paní Evě 
Novotné, díky níž celá akce proběhla.

J. R..

Černí kosi nájemníky

Věřte, nevěřte, ale nebojácný kos černý 
si postavil hnízdo v okně jednoho domu 
hned vedle květinového truhlíku s fuch-
siemi a vůbec mu nevadilo, že paní domu 
musí své kytičky občas zalít. Ta se svěřila, 

že chtěla nejprve hnízdo zrušit, aby si ho 
ten černý pěvec postavil na vhodnějším 
místě, ale když se v něm objevilo první va-
jíčko, už neměla srdce to učinit. V krátkém 
čase se v hnízdě objevila postupně čtyři 
modrozelená vajíčka, na která starostlivá 
kosí maminka zasedla. Říká se „je drzý 
jako vrabec,“ ovšem v tomto případě 

to platí i o kosovi. A co je zajímavé, na 
stejném místě se kosí rodinka usídlila 
i v loňském roce. 

Text a foto: jív
Foto: Ing. Eva Mráčková

▶

Trofej Niké Bohemia 2009 

Tak se nazývá projekt zaměřený na 
podporu turistického ruchu v České 
republice, jehož hlavní myšlenkou je 
propagace kraje Vysočina, měst a ob-
cí na pozadí exkluzivních historic-

kých automobilů. Spočívá ve spanilé 
jízdě 25 historických vozidel krajem 
Vysočina po trase procházející nejzají-
mavějšími místy z hlediska domácího 
i zahraničního cestovního ruchu jako 
jsou přírodní krásy, technické a kul-
turní památky, s důrazem na regio-
nální tradice a gastronomii. 

Součástí projektu jsou kromě spanilé 
jízdy doprovodné programy ve význam-

ných městech na trase, jejichž cílem je 
upozornit návštěvníky na jednotlivá 
turisticky zajímavá místa nacházející 
se na území kraje. Zvláštní pozornost 
je věnována tomu, aby tato turisticky 
zajímavá místa byla poutavou a divácky 
přitažlivou formou propagována jako 
vhodné cíle pro domácí i zahraniční 
turistiku. 

V kraji Vysočina odstartuje Trofej 
Niké Bohemia 2009 v pátek 19. června 
v 9.15 hod. z Třebíče a během tří etap 
444 km dlouhé trasy navštíví významná 
centra kraje Vysočina, ve kterých bude 
připraven zajímavý doprovodný pro-
gram. Cílovým místem je Jihlava, kam 
spanilá jízda dorazí v neděli 21. června. 
Do čela kolony exkluzivních historic-
kých vozů se stejně jako předešlé roční-
ky postaví prezident projektu a šestiná-
sobný vítěz Rallye Paris-Dakkar Karel 
Loprais se svou Tatrou. 

Evžen Doležal ml.

MO Českého červeného kříže 
Světlá n. S. 

ve spolupráci s Diakonií Broumov

vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ 
SBÍRKU

•
letního a zimního oblečení 
(dámské, pánské, dětské)

•
lůžkovin, prostěradel, ručníků, 

utěrek, záclon, látek
•

domácí potřeby – nádobí bílé i černé, 
skleničky – vše jen funkční

•
peří, péřových a vatovaných 

přikrývek, polštářů a dek

Sbírka se uskuteční v sobotu dne 
27. června 2009 

od 9.00 do 15.00 hod.
v Sokolovně, Nádražní ul., 

Světlá nad Sázavou 

Věci, prosíme, zabalte do igelitových 
pytlů či krabic, aby se transportem 

nepoškodily.

Děkujeme za Vaši pomoc.
Světlou nad Sázavou budou vozidla 

projíždět v sobotu 20. června kolem 
15.30 hod.
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Tradiční start atletů v Kolíně

Stalo se již tradicí, že atleti před-
ního východočeského klubu Hvězda 
SKP Pardubice, jehož dresy oblékají 
též svěřenci světelského trenéra Jozefa 
Foťka, zahajují letní sezonu na dráze 
na prvomájových závodech v Kolíně. 
Jeden z nejstarších atletických mítinků 
u nás, Polabské závody, měl letos již 
svůj 55. ročník. Z Foťkovy tréninkové 
skupiny, která má svůj domov na tar-
tanu stadionku u ZŠ Komenského, star-
tovala na Polabských závodech pětice 
atletů. Sedmnáctiletý Jakub Voplakal 
zvítězil v hodu koulí v kategorii juniorů 
výkonem 12,26 m. Dobře si vedl Ondřej 
Kovanda mezi muži v běhu na 100 m, 
v konkurenci devětadvaceti sprintérů 
skončil s časem 12,07 s na sedmém 
místě a v běhu na 400 m byl ještě o jed-
no místo lepší, když běžel v čase 51,99 

s. Eva Pajerová v běhu na 300 m v ka-
tegorii žen skončila na čtvrtém místě, 
když měla čas 44,18 s. Pavel Mikuš měl 
na stometrové trati čas 12,41 s, čtvrtku 
uběhl v čase 1:00,08. Lukáš Pavlovec 

v Kolíně poslal osmisetgramový oštěp 
do vzdálenosti 37,55 m.

O den později se na stejném stadionu 
konal Mezinárodní mítink Youth – At-
hletics – Sokol Grand Prix, na kterém 
startovalo 254 atletů v kategoriích žac-
tva a dorostu ze 44 klubů České republi-
ky a Slovenska. Svěřenkyně Jozefa Foť-
ka Hana Ptáčníková byla na startovní 
listině mezi třiatřiceti žákyněmi v běhu 
na 60 m. Vyhrála svůj rozběh v nejlep-
ším čase ze všech startujících v sedmi 
rozbězích. Ve finále doběhla na třetím 
medailovém místě ve skvělém čase 7,87 
s, když vítězce Kobiánové z Prahy na-
měřili rozhodčí 7,76 s a stříbrná Janouš-
ková z Kladna byla jen o setinu sekundy 
lepší než Ptáčníková. 

Text a foto: jív

Vyznejte se ve svých penězích (7)

Půjčky (1. část)
Úvěry a půjčky jsou všude kolem nás. 

Každou chvíli jsme účastníky diskuzí 
na téma půjčovat si peníze, nebo ne? 
Většinou je to starší generace, která 
říká: „Nepůjčuj si, kupuj si jenom to, na 
co máš!“ Mají svým způsobem pravdu. 
Ale ne tak docela.

Pro správné rozhodnutí je důležité pro-
myslet tři věci:
 • na co si půjčuji 
 • jaký typ půjčky si beru 
 • jaký je poměr mého příjmu a splátky 

Hodně na tom záleží, protože půjčit si 
dneska peníze je velmi snadné. Lákavé 
nabídky jsou všude kolem nás. Drahého 
zboží jsou plné obchody. Staví se nové 
a pěkné byty i domy. Marketingové kam-
paně finančních ústavů na nás útočí ze 
všech stran. Není problém si peníze půjčit 
a už vůbec není problém, za co je utratit. 
Pojďme se tedy zamyslet nejprve nad tím, 
na co budeme úvěr potřebovat.

Jsou věci, které nutně k životu nepotře-
bujeme. Obecně do této kategorie patří 

spotřební zboží. Domácí kino je věc, bez 
které se obejdeme a není vhodné si na něj 
půjčovat. Sestava za 80 tisíc na splátky 
udělá na chvíli radost, ale splácení nás 
čeká následující tři roky. Po třech letech 
zjistíme, že jsme celkem zaplatili hodně 
přes sto tisíc a doma máme krám v hod-
notě několika stovek. A z výlohy se na nás 
směje nový super systém za super cenu.

Ještě horší situace nastane při koupi do-
volené na splátky. „Kupte nyní, plaťte po-
tom“, podobné slogany používají cestovní 
kanceláře při prodeji zájezdů. Užít si skvě-
lých čtrnáct dnů v exotické destinaci je 
příjemná věc. Ale potom splácet dvanáct 
měsíců něco, co už vlastně neexistuje? 
K tomu se velmi těžko hledá motivace.

Obecně lze říci, že dluhy na spotřební 
zboží jsou dluhy špatné. Úroky bývají 
velmi vysoké a hodnota pořizovaných věcí 
velmi rychle klesá.

Jsou věci, bez kterých se žije jen velmi 
těžko. Třeba střecha nad hlavou. Ať už 
je to byt nebo dům, tak je to věc, kterou 
má smysl pořídit na dluh. Pokud budeme 
financovat bydlení půjčkou s rozumným 

úrokem (nejčastější je hypotéka), pak je 
to jeden z mála dobrých dluhů. Koupíme 
si rodinný dům za dva miliony a začneme 
splácet. Máme sice dluh, ale zároveň máme 
na straně aktiv něco hodnotného. V přípa-
dě zhoršení naší ekonomické situace mů-
žeme nemovitost prodat a dluh splatit. To 
u dluhu na spotřební zboží nejde, protože 
hodnota zboží je po roce násobně nižší než 
dluh. Navíc při pořízení vlastního bydlení 
šetříme na nájemném. Obecně lze říci, že 
dluh na bydlení je dobrým dluhem.

V příštím článku se dozvíte o půjčkách, 
které jsou velmi nebezpečné a za jejichž 
nezvládnutím bývá často exekutor. V ban-
kách se objevují pod názvem konsolidační 
půjčky.

Další rady a tipy 
najdete zde: 

www.pkfinance.cz.

Petr Krajcigr, 
finanční 

konzultant

Placená reklama

Trojice svěřenců trenéra Foťka zleva: 
Pavel Mikuš, Hana Ptáčníková 

a Jakub Voplakal
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Dva  tituly světelských volejbalistek

V sobotu 25. dubna byla tělocvična ZŠ 
Lánecká dějištěm závěrečného X. kola 
krajského přeboru volejbalu mladších 
žákyň a pikantní na tomto finálovém 
turnaji bylo,  že o titul krajských přebor-
nic se mohla ucházet ještě tři startující 
družstva. Vedle domácích volejbalistek 
TJ Sklo Bohemia Světlá n. S. měly naději 
na celkové vítězství také hráčky ŠSK 
Demlova Jihlava a TJ Sokol Bedřichov. 
Čtvrtým účastníkem závěrečného tur-
naje mělo být ještě družstvo SK Telč, 
ale to se bez omluvy nedostavilo, stejně 
již nemohlo dosáhnout na žádnou me-

Reprezentovali světelský fotbal

Ve čtvrtek 30. dubna se hrál v Pusti-
měři nedaleko Vyškova finálový turnaj 
meziokresní soutěže žáků  ve fotbale 
O putovní pohár Region Sportu, ve 
kterém startovaly výběry Okresních 
fotbalových svazů jižní Moravy a Vy-
sočiny.  Do tohoto finále se probojovalo 
přes meziokresní turnaje ve svých kra-
jích šest týmů žáků narozených v roce 
1996. Byly to výběry okresů Brno-měs-
to, Blansko, Břeclav, Hodonín, Vysoči-
nu reprezentovaly OFS Žďár n. Sázavou 
a OFS Havlíčkův Brod. V týmu havlíč-
kobrodského okresu, složeném z hráčů 
z Havlíčkova Brodu, Chotěboře, Ždírce 
a Vísky, byli též tři Světeláci. Tím prv-
ním z nich byl trenér František Polák 
a třináctiletí fotbalisté Ondřej Burda 
s Martinem Práškem. Družstvo Fran-
tiška Poláka se do moravského finále 
soutěže dostalo přes okresní výběry Jih-
lavy a Pelhřimova, které dokázalo vy-
řadit v podzimním meziokresním kole. 

V Pustiměři bojovala šestice týmů ve 
dvou skupinách, a potom hrála družstva 
na shodných místech skupin o konečné 
umístění. Svěřenci trenéra Poláka nejpr-
ve porazili fotbalisty z okresu Hodonín 
4:1 a ve druhém zápase podlehli výběru 
okresu Blansko 0:1, když gól dostali 
v poslední minutě z penalty. Bezbran-
ková remíza by jim zaručila souboj 
o první místo, ale po těsné porážce 
skončili ve skupině na druhém místě, 
a hráli tak o třetí místo s výběrem sou-
sedního Žďáru nad Sázavou. Podlehli 
1:4 a bylo z toho konečné 4. místo, ale 
i tak byla účast mladých fotbalistů z na-
šeho okresu ve finále prestižní žákovské 
soutěže úspěchem. Svůj podíl na něm 
měli též oba hráči ze Světlé, stejně jako 
trenér Polák. 

Text a foto: jív

Fotbalovým kabinám bylo 50 let

Fotbal bezesporu patří ve Světlé nad 
Sázavou mezi nejpopulárnější sporty 
a právem na sebe strhává vedle hokeje 
patřičnou pozornost. S největší pravdě-
podobností se zde začal hrát v roce 1932 
a podle pamětníků bylo první hřiště 
u Lipničky, v místě dnešní transformá-

torové stanice,  kde se říkalo Na obci. 
V současné době má FK Sklo Bohemia 
osm družstev v mistrovských soutěžích: 
3 mužstva dospělých, dorost, starší 
a mladší žáky a dvě družstva přípravky.  
Již několik let se v zákulisí světelského 
fotbalu právem diskutuje na téma kabi-
ny. Vždyť tento objekt s padesátiletou 
historií na hřišti v Nádražní ulici svým 
zázemím pro hráče a klubový život již 
dávno nevyhovuje hygienickým pod-
mínkám, stejně tak schází dostatečné 
skladové prostory, a těch nedostatků je 
mnohem víc. 

Bývalý všestranný sportovec a pamět-
ník světelského sportu pan František Tr-
tík ve svých pamětech z historie fotbalu 
na Světelsku doslova píše:

 „Oddíl kopané ve Světlé n. S. hle-
dal dobrý výrobní podnik, pod jehož 

Zleva Martin Prášek, trenér František 
Polák a Ondřej Burda

jménem bychom mohli soutěže hráti. 
Proto bylo jednáno s n. p. Prefa Dolní 
Březinka, kde došlo k dohodě, a kopaná 
byla hrána pod jménem TATRAN Světlá 
n. S. Bylo jednáno s vedením podniku 
i ZV ROH, kde podnik zastupoval ledeč-
ský pan Boudník, který nám vyšel vstříc 
ve všech směrech. Na náš požadavek – 
postavení kabin – reagoval kladně, a tak 
v rámci tehdejších možností jsme vybrali 
jeden druh kabin z možných 3 variací. 
Jednalo se o typizovaný druh v rozme-
zí cca 130 000 korun. Veškeré plánky, 
jakož i ostatní stavební dokumentace 
a práce truhlářské byly dodány v před-
stihu, takže se začalo se stavěním v roce 
1956 na podzim. V roce 1957 kabiny ještě 
dostavěny nebyly, a tak se pokračovalo 
ještě v roce 1958. Vše se stavělo svépo-
mocí. Jediným zedníkem byl důchodce 
p. Špála a ostatní pracovníci byli z řad 
dobrovolníků. Jako zdivo bylo použito 
tehdejších tvárnic a Prefa nám dodala 
ostatní prefabrikáty. Jelikož při stavění 
byli různí neodborníc, tak se stavělo, jak 
se stavělo, a proto kabiny jsou i nedosta-
tečně isolovány, což je zřejmé i v dnešní 
době. Kabiny po menších úpravách stojí 
v původním stavu, což je pro dnešní 
náročnou dobu již zcela nevyhovující. 
Problém již tehdy byl s kanalizací a veš-
kerou isolovaností celé stavby.“

Hokejisté se již mohou chodit dívat do 
Pěšinek na zrod nového stadionu, kde 
najdou moderní  zázemí s potřebným 
pohodlím pro svůj sport. Dočkají se 
i fotbalisté? 

Text a foto: jív

dailovou příčku. Domácí tým vedený 
trenérkou Irenou Kořínkovou potvrdil 
svoji vedoucí pozici v přeboru po před-
cházejících devíti turnajích, když  bez 
ztráty jediného setu vyhrál finálový 
turnaj na domácí palubovce a dokázal 
tak, že titul krajských přebornic je ve 
správných rukou. Světelačky nejprve po-
razily Bedřichov 2:0 a stejným poměrem 
zvítězily v posledním zápase turnaje nad 
volejbalistkami z krajského města ŠSK 
Demlova Jihlava. Když potom děvčata 
z Bedřichova zvítězila nad soupeřkami 
z Jihlavy 2:1 na sety, skončila ve Světlé 
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Zasedala komise pro koordinaci sportů

Dne 24. dubna se uskutečnila v za-
sedací místnosti světelské radnice 
schůzka komise pro koordinaci sportů, 
která byla svolána na popud místosta-
rosty Mgr. Jana Tourka. Ten v úvodu 
předeslal, že svolání komise je pro něj 
úkolem ze zastupitelstva k projednání 
otázek koncepce fungování sportovišť 
a sportovní činnosti a k projednání 
hospodaření sportovních klubů v příš-
tích letech.

Komise se sešla v tomto složení: Ja-
roslav Holík, Ing. Zdeněk Fiala, Pavel 

na druhém místě, ale v celkovém pořadí 
krajského přeboru skončila až třetí právě 
za Jihlavou. Turnajové výsledky neomlu-
veného družstva Telče byly dle soutěžní-
ho řádu započítány 2:0 na sety ve pro-
spěch soupeřů. Titul krajských přebornic 
vybojovalo družstvo v sestavě: Kateřina 
Kořínková, Kateřina Spěváková, Lucie 
Špačková, Andrea Doležalová, Zuzana 
Chládová, Ivana Kohoutová, Martina 
Pacholíková a Kristýna Šlosrová.

Konečné pořadí sedmičky týmů 
A skupiny volejbalového krajského pře-
boru mladších žákyň:

1. SB Světlá n. S. 47 bodů, 2. ŠSK 
Demlova Jihlava 44,  3. TJ Sokol Bedři-
chov A 43,  4. Jiskra Havlíčkův Brod 34,  
5. Sokol Nové Veselí 20,  6. SK Telč 18,  
7. OA Třebíč 4.

Druhý titul  pro světelský volejbal 
získaly svěřenkyně Ireny Kořínkové 
v meziokresním přeboru v minivolej-
bale, ve kterém startovalo čtyřiadvacet 
družstev z celé Vysočiny, a tak i tento 
titul možno řadit na úroveň krajského 
přeboru. Do závěrečného turnaje, který 
se hrál 10. května v Havlíčkově Brodě, 
nastupovala děvčata ze Světlé s takovým 
bodovým náskokem, že je již žádné 
družstvo nemohlo předstihnout. Z pěti 
zápasů již jasné přebornice vyhrály jen 
dva, ale na celkovém úspěchu světelské-
ho volejbalu to nic neubralo. Na úvod 
Světlá porazila Bedřichov C 2:0, potom 
dvakrát podlehla stejným poměrem 
1:2 Bedřichovu A a Novému Veselí. Dal-
ší prohrou 0:2 skončil zápas s družstvem 

Stojící zleva: trenérka Irena Kořínková, Kateřina Spěváková, Kateřina Kořínková, 
Lucie Špačková, Andrea Doležalová. Dolní řada zleva: Zuzana Chládová, Ivana 

Kohoutová, Kristýna Šlosrová a Martina Pacholíková.

ŠSK Demlova Jihlava a závěrečnou teč-
kou za celou soutěží bylo vítězství nad 
volejbalistkami Spartaku Pelhřimov A 
2:0. Na vítězství v meziokresním přebo-
ru v minivolejbale se podílela pětice nej-
mladších volejbalistek z úspěšné sestavy 
mladších žákyň bez Kateřiny Kořínkové, 
Kateřiny Spěvákové a Lucie Špačkové. 
Oba tituly jsou tím nejlepším vysvědče-
ním za práci dobrovolné trenérky Ireny 
Kořínkové. 

Konečné pořadí první šestice družstev 
v meziokresním přeboru v minivolejbale 
žákyň:

1. SB Světlá n. S., 2. TJ Sokol Bedři-
chov A, 3. ŠSK Demlova Jihlava, 4. So-
kol Nové Veselí, 5. TJ Jiskra Dobronín, 
6. Spartak Pelhřimov A. 

Text a foto: jív

Pohár se vrací do Světlé

V sobotu 9. května se na střelnici 
v Přísece uskutečnil III. ročník soutěže 
ve střelbě na asfaltové terče O pohár sta-
rostky města Světlá n. S.

Soutěž zahájila starostka Ing. Lenka 
Arnotová krátkou zdravicí a následně 
byli všichni p. Süsserem st. poučeni 
o dodržování bezpečnostních pravidel 
soutěže. O organizaci závodů podal in-
formaci p. Sviták.

Soutěže se účastnilo 26 střelců. Na 
prvním místě s nástřelem 36 terčů se 
umístil Lubomír Slabý ze Světlé, a po-
hár starostky se tak po roce vrátil do 
Světlé. Na druhém místě se umístil Slá-
vek Kruntorád ze Zboží s 35 terči a třetí 
místo obsadil Jiří Šotola, který zasáhl 34 
terčů. Soutěž byla provázena krásným 
počasím a příjemnou atmosférou.

MS Světlá a MS Příseka

Prášek, Zdeněk Dvořák, Jiří Víšek, 
Mgr. Ludmila Pláteníková a Jaroslava 
Holoubková. Místostarosta J. Tourek 
informoval o přípravě výstavby multi-
funkční sportovní haly, na kterou je již 
přiznána dotace. Dle jeho slov je třeba 
vyřešit celkovou koncepci sportovní 
činnosti ve městě, využívání a údržbu 
sportovišť. Uvedl příklad z České Třebo-
vé, kde byla pro tento účel zřízena s. r. o., 
která kromě starostí o sportoviště roz-
děluje finanční prostředky jednotlivým 
oddílům podle předem stanovených ▶
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DLOUHODOBÝ PRONÁJEM

Nabízím 
pronájem rodinného domu 

s velkou zahradou v obci Sázavka. 

Vhodné pro aktivní důchodce,  kutily 
(péče o dům, stromy,  drobné opravy, 

sekání trávy...). 

Za tuto péči nabízím  nízkou cenu 
za pronájem, klidné zázemí pro rekreaci 

a pohodu v malé obci. Prodejna 
a restaurace v místě. 

Občané bez trvalého bydliště 
prosím nevolejte! 

Kontakt: 603 269 347

kritérií s důrazem na práci s mládeží, 
počty trenérů a šíři členské základny 
v jednotlivých klubech. 

Do věcné diskuze se zapojili všichni 
přítomní členové komise. Se zřízením 
s. r. o. například souhlasil zkušený ho-
kejový praktik Jaroslav Holík, který by 
mimo jiné upřednostnil dnes již známou 
věc, že ve světě se většinou o sportoviště 
starají obce. Dále připomenul, že rozdě-
lování fi nančních prostředků od města 
by se mělo řídit hlavně kvalitou práce 
s mládeží. Předsedkyně TJ Sklo Bohe-
mia Jaroslava Holoubková vyslovila svůj 
názor, že provoz sportovišť a jejich údrž-
bu by měl řídit někdo z městského úřadu 
a přitom by nemuselo jít o s. r. o. Finan-
cování oddílů z prostředků města je 
v současné době řešeno prostřednictvím 
právě komise pro koordinaci sportů na 
základě členské základny, zapojení druž-
stev v soutěžích a celkového hospodaření 
jednotlivých oddílů.

Zdeněk Dvořák z Tenisového klubu 
Sklo Bohemia připomenul, že zřízení 
občanského sdružení pro zmíněné úkoly, 
které předtím někdo z komise navrhl, by 
bylo zřízeno pro sportovní účely a niko-
liv pro komerční využití sportovišť. Pro 

tyto účely by bylo dobré zřídit nějakou 
servisní organizaci pro sport. 

Návrhů a připomínek k projednáva-
ným otázkám bylo mnoho. Jak však zdů-
raznil místostarosta J. Tourek, diskuse 
na toto téma byla zatím počátečním kro-
kem pro budoucí řízení provozu a údržby 
sportovišť ve městě, hledání grantů pro 

sport a hlavně, aby byla řešena podpora 
práce s mládeží v jednotlivých oddílech. 
Jeho závěrečná slova byla výzvou, že je 
třeba k těmto otázkám větší aktivity ze 
strany sportovních oddílů a společně 
najít nejvhodnější řešení. 

Text a foto: jív

Zleva Jan Tourek, Jaroslava Holoubková a Jaroslav Holík

▶
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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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Máte dvě hodiny denně čas?

www.internetjob.cz/kov
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