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Vesnice už nejsou, co bývaly. Každý 
si hledí svého, sousedé se téměř ne-
znají. A ti mladí dnes nedokážou ani 
pozdravit…

Podobná tvrzení se možná někde 
zakládají na pravdě. Vesnice se nyní 
mnohdy stávají trvalým pobytem pro 
dříve městské obyvatele, protože rych-
lá doprava, mobilní telefony a internet 
značně zkrátily vzdálenosti. A tak se 
často anonymita a nezájem o principy 
společného soužití přenášejí i do ven-
kovského prostředí. 

Přesto tomu tak být nemusí. Stále 
častěji se setkáváme s místy, kde 
tradice vesnického života nejen nevy-
hasly, ale dostává se jim nového roz-
měru. V jednom srpnovém sobotním 
odpoledni se několik desítek obyvatel 
Mrzkovic sešlo na dětském sportovním 
dni. Soutěžení se zúčastnila padesátka 
dětí, spolu s nimi i jejich rodiče, praro-
diče, doma nezůstali ani ti nejmladší, 
ještě v kočárcích. Prostě celá vesnice. 
Ve svém volném čase a bez nároku na 
honorář připravili obyvatelé krásné 
odpoledne, ve kterém nechyběla živá 
hudba, občerstvení a hlavně dobrá 
nálada. Organizátorům nevadilo, že 
účastníci šlapou po udržovaných tráv-
nících jejich soukromých pozemků. 
Dokonce ochotně nabídli své domovy 
k vytvoření provizorní ošetřovny odře-
ných kolínek a následků vosích bodnutí, 
či k přebalení a nakrmení nejmenších 
návštěvníků. Podobné akce pořádají 
už několik let a každé další setkání na 
závěr prázdnin je větší a hojněji navště-
vované.

Mrzkovice jsou vesnice jako každá 
jiná. Snad mají trochu více štěstí, že 
mnozí mladí se sem vracejí, aby zde 
trvale bydleli. Vybudovali si hřiště, 
vybavili klubovnu, společně jezdí na 
výlety, společně pečují o vzhled obce. 
A dokážou pro sebe a své spoluobčany 
vytvořit kvalitní zábavu.

Věřím, že místní část Mrzkovice 
netvoří výjimku, že podobným pří-
kladem mohou posloužit i jinde. Přeji 
všem obyvatelům vesnic a vesniček, 
aby využili soužití v menší komunitě 
k zachování tradic venkovského života, 
kde každý zná každého, kdy si sousedé 
vzájemně vypomáhají a děti vyrůstají 
ve zdravém, klidném a bezpečném 
prostředí.

J. M.

Slovo úvodem

Přítomni: Ing. Lenka Arnotová, Josef 
Böhm, Věra Tyčová, Mgr. Stanislav 
Čech, Ing. Zdeněk Vacek, Jan Kolář, 
PhDr. Jana Myslivcová, PharmDr. Věra 
Rýdlová, Jaroslav Zmek, Mgr. Petr 
Včela, Mgr. Jan Tourek, Josef Pavlů, 
Ing. František Aubrecht, Ing. Luboš Va-
cek, Mgr. Jana Kupčíková, Jiří Hlaváček, 
Ing. Jaroslav Švorc, Mgr. Vlastimil Špa-
tenka, omluveni: Mgr. Jaroslav Holík, 
Ing. Josef Maleček, MUDr. Stanislava 
Brhelová, host: JUDr. Lubomír Málek.

Zasedání zahájila starostka města 
přivítáním přítomných, konstatovala, 
že zasedání bylo řádně a včas svoláno 
a zveřejněno a je zde přítomna nadpo-
loviční většina jeho členů. Proti zápisu 
z minulého zasedání nebylo podáno 
připomínek.

Ověřovateli zápisu z dnešního za-
sedání byli jmenováni p. Jan Kolář 
a Mgr. Stanislav Čech, zapisovatelkou 
paní Alena Tichá.

K návrhu programu – navrhuje se 
změna – vypustit bod č. 23 a doplnit 
o materiály: obecně závazná vyhláška, 
žádost HC a náhrada za neoprávněný 
převod pozemků. Hlasování o návrhu 
programu: 15 hlasů pro. 

Paní starostka konstatuje, že Ing. Zde-
něk Vraný podal rezignaci, na jeho 
místo nastupuje Ing. František Aubrecht 
a skládá slib do rukou starostky města.

Usnesení č. 79/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání schva-

luje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 
O zákazu požívání alkoholických nápojů 
na veřejném prostranství. Zajistí: tajemník 
MěÚ, termín: 10. 7. 2009. 

Usnesení č. 80/2009:
ZM Světlá n. S. bere na vědomí situ-

aci ve vývoji příjmových položek města 
a schvaluje návrh na úsporná opatření 
v hospodaření města. 

Usnesení č. 81/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

15 hlasů:
I.  Schvaluje poskytnout HC Sklo Bo-

hemia Světlá n. S. zálohu na zajištění 
zahájení sezony 2009/10 (pronájem 
ledové plochy + doprava) ve výši 200 
tis. Kč.  

II.  Pro poskytnutí zbývající části poža-
dovaného příspěvku (345 tis. Kč) ZM 

Zasedání zastupitelstva 24. června 

požaduje předložit přehledné podkla-
dy (počet družstev a jejich složení, 
kopie smluv na pronájem ledové plo-
chy včetně rozpisů tréninků a zápasů 
dle jednotlivých mužstev atd.) v ter-
mínu do 31. 8. 2009.

Zajistí: I. vedoucí finančního odboru, 
II. Ing. Jaroslav Švorc, HC Sklo Bohemia 
Světlá n. S., termín: 31. 8. 2009. 

Usnesení č. 82/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

17 hlasů schvaluje:
I.  Rozpočtové opatření č. 2/2009 body 

A až M.
II.  Úpravy schváleného rozpočtu v bo-

dech 1 až 5.
Zajistí: vedoucí finančního odboru, ter-

mín: 31. 8. 2009. 

Usnesení č. 83/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

17 hlasů schvaluje:
 • celoroční hospodaření města a závě-

rečný účet města za rok 2008 včetně 
výsledku inventarizace

 • rozbor hospodaření města za rok 
2008 a rozbor hospodaření hospodář-
ské činnosti města za rok 2008

 • zprávu nezávislého auditora o vý-
sledku přezkoumání hospodaření 
města za rok 2008 bez výhrad.

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

Usnesení č. 84/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

17 hlasů schvaluje provedení přezkoumání 
hospodaření Krajským úřadem kraje Vy-
sočina. Zajistí: vedoucí finančního odboru, 
termín: 31. 12. 2009. 

Usnesení č. 85/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů souhlasí s návrhem finančního 
vyrovnání pro paní H. Remarovou v na-
vrhované výši 100 Kč/m2. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, vedoucí finančního odbo-
ru, termín: 31. 12. 2009. 

Usnesení č. 86/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

17 hlasů:
I.  Schvaluje prodej pozemku KN 

č. 242/4 o výměře 83 m2 a KN č. 127 
o výměře 40 m2 v k. ú. Ovesná Lhota 
za cenu 70 Kč/m2 p. Čestmíru Lexovi, 
bytem Jihlava, Tomáškova 2.
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II.  Ukládá odboru MIRR uzavřít pro 
prodej pozemku KN č. 242/4 a KN 
č. 127 v k. ú. Ovesná Lhota kupní 
smlouvu.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 8. 2009. 

Usnesení č. 87/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

17 hlasů:
I.   Schvaluje prodej pozemku parc. 

č. 269, 570, 571, 573, 574, 575, 581 
v k. ú. Závidkovice a pozemku parc. 
č. 392, 393 v k. ú. Radostovice za cel-
kovou navrhovanou cenu 65 226 Kč.

II.   Ukládá ukládá odboru MIRR uzavřít 
na prodej pozemku parc. č. 269, 570, 
571, 573, 574, 575, 581 v k. ú. Závid-
kovice a pozemku parc. č. 392, 393 
v k. ú. Radostovice kupní smlouvu.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 8. 2009. 

Usnesení č. 88/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů odkládá projednání materiálu 
týkajícího se vyhlášení IV. kola městské 
soutěže na prodej plochy č. 3 v podnikatel-
ské zóně ve Světlé n. S. o celkové výměře 
6 622 m2 v k. ú. Světlá n. S. k projednání 
na zasedání ZM v měsíci září 2009.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
23. 9. 2009. 

Usnesení č. 89/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 17 

hlasů schvaluje uzavření smlouvy o zříze-
ní věcného břemene č. IP-12-2001474/VB/
2 mezi spol. ČEZ Distribuce a. s. a městem 
Světlá n. S. za cenu 1 296 Kč za zřízení 
věcného břemene. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 7. 2009.

Usnesení č. 90/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

17 hlasů schvaluje uzavření smlouvy o zří-
zení věcného břemene č. IP-12-2001524/
VB/2 mezi městem Světlá n. S. a spol. 
ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou ná-
hradu za zřízení věcného břemene 595 Kč. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 7. 2009. 

Usnesení č. 91/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

17 hlasů neschvaluje odkup pozemku p. č. 
830/12 o výměře 955 m2 za nabízenou 
cenu 600 Kč/m2 v k. ú. Světlá n. S. a zříká 
se předkupního práva na pozemek parc. č. 
830/12, k. ú. Světlá n. S. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 30. 6. 2009. 

Usnesení č. 92/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů souhlasí se zahájením jednání 
o odkupu části pozemku KN parc. č. 1232 
o výměře cca 70 m2 v k. ú. Horní Bohu-
šice s Pozemkovým fondem ČR, cena 
k jednání bude stanovena dle znaleckého 
posudku. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 8. 2009. 

Usnesení č. 93/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů schvaluje odkup části pozemku 
KN parc. č. 798/2 o výměře 418 m2 v ka-
tastrálním území Dolní Březinka od paní 
Eleonory Pavelkové a pana Josefa Novot-
ného za cenu 70 Kč/m2. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 8. 2009. 

Usnesení č. 94/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

17 hlasů schvaluje prodej části pozemku 
KN parc. č. 269/1 v katastrálním území 
Lipnička o výměře 250 m2 p. Vladimíru 
Rygailovi za cenu 70 Kč/m2. Celková cena 
tedy činí 17 500 Kč. Zajistí: vedoucí odbo-
ru MIRR, termín: 31. 8. 2009. 

Usnesení č. 95/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

17 hlasů schvaluje:
I.   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. 549/38 o výměře 1058 
m2 p. Čestmíru Holanovi, bytem 
Sázavská 921, Světlá n. S., za cenu 
450 Kč/m2.

II.   Prodej pozemku č. 549/37 o výměře 
1134 m2 Ing. Rostislavu Trtíkovi, by-
tem Nad Štolami 462, Odolena Voda, 
za cenu 486 Kč/m2.

III. Vyhlášení X. kola městské soutěže na 
prodej pozemku v lokalitě Kalvárie 
II., ve věci ceny za 1 m2 a výběru na-
bízených pozemků.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 7. 2009. 

Usnesení č. 96/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

17 hlasů:
I.  Schvaluje prodej pozemku parc. st. 

č. 34  v katastrálním území Hor-
ní Dlužiny o výměře 115 m2 panu 
Zdeňkovi Papouškovi, za cenu 
70 Kč/m2. Celková cena tedy činí 
8 050 Kč.

II.  Neschvaluje požadování úhrady za 
nájem tohoto pozemku zpětně za dva 
roky. Jedná se o částku 920 Kč.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 7. 2009. 

Usnesení č. 97/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání schvaluje 

prodej pozemku st. p. č. 128 v k. ú. Světlá 
n. S. o výměře 100 m2 panu M. Pertlíčko-
vi, bytem Horní 126, Světlá n. S. za cenu 
1 100 Kč/m2 a nesouhlasí s uzavřením 
kupní smlouvy s podmínkou předkupní-
ho práva pro město Světlá n. S. Zajistí: ve-
doucí odboru MIRR, termín: 31. 7. 2009.

Usnesení č. 98/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů:
I.  Schvaluje směnu části pozemku parc. 

č. 886/22 (o výměře 35 m2) a části 
pozemku parc. č. 886/23 (o výměře 
121 m2) v k. ú. Dolní Březinka v ma-
jetku města Světlá n. S. s pozemkem 
parc. č. 964/2, o výměře 2733 m2 
v k. ú. Dolní Březinka ve vlastnictví 
pana Josefa Špíry, Dolní Březinka 33, 
Světlá n. S., za účelem vybudování 
cyklostezky.

II.  Souhlasí s vyplacením rozdílu cen 
částí pozemků parc. č. 886/22, 886/
23, k. ú. Dolní Březinka a pozemku 
parc. č. 964/2, k. ú. Dolní Březinka 
ve výši 2 499 Kč p. J. Špírovi.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 8. 2009. 

Usnesení č. 99/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů:
I.  Schvaluje uzavření:
 a. Smlouvy o smlouvě budoucí o zří-

zení věcného břemene č. IE-12-
2003042/VB/6 mezi a. s. ČEZ Dis-
tribuce a městem Světlá n. S. za cenu 
17 136 Kč za zřízení věc. břemene.

 b. Smlouvy o zřízení věcného bře-
mene č. IV-122002946/VB/3 mezi 
a. s. ČEZ Distribuce a městem Světlá 
n. S. za cenu 595 Kč za zřízení věcné-
ho břemene.

II.  Bere na vědomí informaci o postupu 
a. s. ČEZ Distribuce v rámci pláno-
vané rekonstrukce vedení nn v obci 
Dolní Dlužiny, zařazení investiční 
akce rekonstrukce veřejného osvětle-
ní v obci Dolní Dlužiny do rozpočtu 
města na rok 2010.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 8. 2009. 

Usnesení č. 100/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

17 hlasů neschvaluje záměr prodeje ▶
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části pozemku KN parc. č. 453/12 
v katastrálním území Mrzkovice o vý-
měře cca 600 m2. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 8. 2009. 

Usnesení č. 101/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů neschvaluje prodeje části pozem-
ku 4  KN parc. č. 235/1 v katastrálním 
území Světlá nad Sázavou o výměře 150 
m2. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 7. 2009. 

Usnesení č. 102/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů neschvaluje záměr prodeje 
pozemku KN č. 262/3 v k. ú. Dolní Bo-
hušice o výměře 54 m2. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 7. 2009. 

Usnesení č. 103/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

15 hlasů neschvaluje zpětné úhrady (za 2 
roky zpětně) za nájmy pozemků. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR, termín: průběž-
ně.

Usnesení č. 104/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů:
I.  Schvaluje pořízení nového územní-

ho plánu.
II.  Pověřuje Mgr. Jana Tourka spolu-

prací s pořizovatelem při pořízení 
nového územního plánu.

Zajistí: vedoucí odboru stavebního úřa-
du a územního plánování, Mgr. Jan Tou-
rek, místostarosta, termín: 31. 12. 2009.

Usnesení č. 105/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů schvaluje členství města Světlá 
nad Sázavou v občanském sdružení 
Program Sázava 21. Zajistí: Ing. Len-
ka Arnotová, starostka města, termín: 
30. 6. 2009. 

Usnesení č. 106/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

17 hlasů na základě § 84, odst. 2, písm. l) 
zákona č. 128/00 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších změn a doplňků volí:
a)  předsedou finančního výboru 

Mgr. Stanislava Čecha
b)  členem finančního výboru 

Ing. Františka Aubrechta
Zajistí: Ing. Lenka Arnotová, starostka 

města, termín: 30. 6. 2009.

Ing. Lenka Arnotová
starostka

Schůze rady 27. července 

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

Jednání zahájila starostka města přiví-
táním přítomných a provedením kontroly 
zápisu z jednání minulého. 

Trvající úkoly:
 • zřizovací listina TBS – Mgr. Tou-

rek informuje, že zřizovací listina 
je prakticky  hotová, dopracovávají 
se přílohy. Bylo dohodnuto posunutí 
termínu dokončení do 31. 12. 2009.

Ostatní úkoly jsou průběžně plněny.
Starostka informuje, že proběhlo ote-

vření nové expozice v muzeu – děkuje 
organizátorům. Dále děkuje p. tajemní-
kovi za pomoc a zvládnutí bezpečnost-
ních opatření při ohlášené manifestaci 
dne 27. 6. 2009.

RM po projednání schvaluje:
 • odpis pohledávky Jana Červeňáka 

ve výši 8 500 Kč, Jaroslava Píšky 
ve výši 10 tis. Kč, Pavla Kříže ve 
výši 9 tis. Kč, Petra Rautenkran-
ze ve výši 8 200 Kč. Tyto pohle-
dávky byly vymáhány standard-
ními postupy. Písemné stanovisko 
JUDr. Málka je, že pohledávky jsou 
z právního hlediska nevymahatelné 
a navrhuje jejich odepsání. Zajistí: 
vedoucí finančního odboru, termín: 
31. 8. 2009.

 • uzavření smlouvy na bezplatný pře-
vod 1 osobního vozu Škoda Felicia 
Combi pro potřeby Městské poli-
cie Světlá n. S. mezi městem Světlá 
n. S. a Policií ČR, krajským ředitel-
stvím Jihomoravského kraje, Kou-
nicova 24, Brno. Policie ČR v rámci 
obměny vozového parku nabízí vy-
řazená vozidla pro potřeby obecních 
samospráv.

 • doporučuje ZM schválit finanční 
prostředky na úpravu nově získa-
ného vozu do výše 30 tis. Kč opro-
ti rozpočtové rezervě. Doporučuje 
ZM schválit záměr prodeje osob-
ního vozu Škoda Forman RZ HBK 
16-46 formou prodeje nejvyšší na-
bídce. Nedoporučuje nákup alko-
hol testeru od PČR s ohledem na 
stav a vývoj rozpočtu města. Zajistí: 
Ing. Lenka Arnotová, starostka, ve-
doucí finančního odboru, tajemník 

MěÚ, vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 23. 9. 2009. 

 • poskytnutí finančního daru obci 
Jeseník nad Odrou, zastoupené 
starostou Mgr. Tomášem Machýč-
kem ve výši 10 tis. Kč. Finanční dar 
bude uhrazen z prostředků vyčleně-
ných v rozpočtu města na par. 5212 

– ochrana obyvatelstva. Zajistí: ve-
doucí finančního odboru, termín: 
31. 8. 2009. 

 • poskytnutí finančního daru ve výši 3 
tis. Kč S.U.D. Světlá n. S., občanské 
sdružení – futsalový klub, Příčná 
689, Světlá n. S. za účelem pořádá-
ní 8. ročníku prestižního fotbalové-
ho turnaje v malé kopané – S.U.D. 
CUP 2009. Zajistí: vedoucí finanč-
ního odboru, termín: 31. 8. 2009. 

 • realizaci 2 zpomalovacích prahů 
v ul. Panuškova za podmínky, že 
město Světlá n. S. uhradí pouze 
dopravní značení a nákup a insta-
laci zpomalovacích prahů si žada-
telé zajistí na vlastní náklady. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 8. 2009.

 • realizaci kamerového systému na 
hřišti v Dolní ulici. Doporučuje ZM 
zařadit částku 90 tis. Kč do rozpoč-
tu města na rok 2009. Ukládá napsat 
článek do Světelského zpravodaje 
o instalaci kamerového systému 
za účelem omezení vandalismu na 
hřišti v Dolní ulici. Zajistí: vedou-
cí odboru MIRR a Mgr. Jan Tourek, 
místostarosta, termín: 23. 9. 2009. 

 • pronájem kulturního domu v Zá-
vidkovicích p. Miloši Wichterle-
mu za jím navrhnutou maximální 
cenu 1 500 Kč na dobu určitou od 
1. 7. 2009 do 31. 8. 2009. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 8. 2009. 

 • schvaluje smlouvu o podnájmu 
družstevního bytu č. A6, bytového 
domu Na Bradle č. p. 1119, 3. NP, 
Světlá n. S. mezi pronajímatelem 
Bytovým družstvem Na Bradle 
a městem Světlá n. S., nájemcem 
p. Petrem Dobrým a podnájemcem 
p. Bohumilem Kluchem. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 8. 2009. 

 • záměr pronájmu části pozemku KN 
parc. č. 1163 v katastrálním území 
Světlá n. S. o výměře cca 367 m2 

▶
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a o výměře 460 m2. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 2. 9. 2009. 

 • vyřazení dlouhodobého majetku li-
kvidací, a to: motorový přívěs k ha-
sičskému autu IČ 1816, cena: 45 tis. 
Kč (org. 201 – městský úřad). Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 8. 2009. 

 • prodloužení termínu realizace pří-
pojek do data 31. 8. 2009 a s uzavře-
ním dodatku č. 1 ke kupní smlouvě 
pro firmu Levimo Humpolec. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 8. 2009. 

 • pronájem části pozemku KN č. 1226 
v k. ú. Horní Bohušice (cca 300 m2) 
na dobu určitou do 31. 12. 2010 za 
částku 2,45 Kč/m2. Jedná se o po-
zemek u obytného domu Josefodol 
čp. 16. Doporučuje ZM schválit 
jednání o odkupu části pozemku 
KN parc. č. 1226 k. ú. Horní Bohu-
šice o výměře cca 300 m2 za částku 
70 Kč/m2 v roce 2010. Pro schválení 
odkupu bude třeba vypracovat geo-
metrický plán na rozdělení pozem-
ku pro určení přesné výměry části 
pozemku v budoucím vlastnictví 
města. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 23. 9. 2009.

 • uzavření smlouvy o převodu inves-
torství stavby mezi městem Svět-
lá n. S. a vlastníky pozemku parc. 
č. 858/18 v k. ú. Světlá n. S., Kame-
nická ul., ve věci realizace veřejné-
ho osvětlení. Zajistí: vedoucí odbo-
ru MIRR, termín: 31. 8. 2009. 

 • uzavření smlouvy o smlouvě bu-
doucí na zřízení věcného břemene 
pro veřejné části kanalizačních pří-
pojek s Krajem Vysočina při reali-
zaci akce Kanalizace na Rozkoši.

 • uzavření smlouvy o dílo s firmou 
Unimont J. C. K. s. r. o. Ledeč 
n. S. na provedení veřejné části ka-
nalizačních přípojek a bere na vědo-
mí zahájení realizace akce v srpnu 
2009. Doporučuje ZM odsouhlasit 
vybudování veřejných částí kanali-
začních přípojek v ulici Na Rozkoši 
z rozpočtu města. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 23. 9. 2009.

 • zadání autorského dohledu a po-
drobné studie interiéru rekon-
struovaného zimního stadionu 
prof. Ing. arch. Arnoštu Navrátilovi, 
CSc. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín. 31. 8. 2009. 

 • provedení víceprací na akci Oprava 
sociálního zázemí v ZŠ Komenské-
ho. Pověřuje OMIRR k jednání se 

zhotovitelem, firmou Pavel Kaf-
ka, Stavitelství Kafka, Havlíčkův 
Brod, o uzavření dodatku ke smlou-
vě o dílo. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 8. 2009. 

 • provedení realizace akce Chodník 
Horní Bohušice firmou TBS měs-
ta Světlá n. S. Ukládá TBS města 
Světlá n. S. zahrnout možnost rea-
lizace nových komunikací do návr-
hu úpravy zřizovací listiny. Zajistí: 
ředitel TBS Světlá n. S., termín: 
31. 12. 2009.

 • uzavření servisní smlouvy s firmou 
Patrol Group s. r. o. s účinností od 
1. 8. 2009. Zajistí: tajemník MěÚ, 
termín: 1. 8. 2009.

 • zápis do kroniky města Světlá 
n. S. za rok 2008. Zajistí: J. Böhm, 
místostarosta, termín: ihned.

 • poskytnutí finančního daru Teniso-
vému klubu Světlá n. S. ve výši 1 
tis. Kč za účelem pořízení cen pro 
tenisový turnaj neregistrovaných. 
Ukládá finančnímu odboru uzavřít 
s TK Světlá n. S. darovací smlouvu. 
Zajistí: vedoucí finančního odboru, 
termín: 31. 8. 2009.

RM se seznámila s nabídkou společ-
nosti Crystalite Bohemia s. r. o., Zámec-
ká 730, Světlá n. S. na odkup nemovitostí 
bývalé a. s. Sklo Bohemia. Noví majitelé 
nabízejí městu k prodeji nemovitosti. 

RM Světlá n. S. po projednání se při-
klání k vedení dalších jednání a licitaci 
o cenách. K ujasnění si priorit v odkupu 
nabízených nemovitostí (včetně výše je-
jich cen) ukládá svolat na den 31. 8. 2009 
pracovní seminář ZM a přizvat na něj 
funkcionáře tenisového klubu. Ukládá 
následně projednat s vedením firmy 
Crystalite Bohemia názor ZM na nabíze-
ný odkup nemovitostí, který vzešel z pra-
covního semináře, a pozvat vedení firmy 
do jednání RM dne 2. 9. 2009. Zajistí: 
Ing. Lenka Arnotová, starostka města, 
termín: I., II. 31. 8. 2009, III. 2. 9. 2009. 

RM po projednání jmenuje jako zho-
tovitele akce Výměna oken bytového 
domu čp. 546 v Sázavské ul. a ukládá 
OMIRR uzavřít smlouvu o dílo mezi 
městem Světlá n. S. a firmou DVO, spol. 
s r. o., Ostroměř. Bere na vědomí skuteč-
nost, že není přesně známa konstrukce 
stávajících sestav oken s meziokenními 
vložkami a že zhotovitel zjistí až po 
vybourání oken v jednom bytě, zda pů-
vodní meziokenní vložky půjde zachovat. 
Pokud by to stav konstrukce nedovolil, 

přistoupí se k cenově náročnější vari-
antě – výměně oken včetně výměn me-
ziokenních vložek, nabídková cena této 
varianty je 2 023 885 Kč. RM nesouhlasí 
s instalováním žaluzií na okna bytového 
domu z finančních prostředků v rozpoč-
tu města. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 8. 2009.

RM po projednání nedoporučuje zá-
měr prodeje části pozemku parc. č. 724/1 
v katastrálním území Dolní Březinka 
o výměře 150 m2 a ukládá OMIRR pro-
jednat s manž. Říhovými  možnost pro-
nájmu. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 30. 9. 2009.

RM po projednání ukládá TBS města 
Světlá n.S. provedení vyčištění pozemku 
parc. č. 847/4, 847/8, k. ú. Dolní Bře-
zinka (uklidit, posekat trávu a vysekat 
náletové dřeviny). Zajistí: Roman Hůla, 
ředitel TBS Světlá n. S. a Mgr. Jan Tou-
rek, místostarosta, termín: 31. 8. 2009 

RM bere na vědomí:
 • informaci starostky o oznámení 

JUDr. Málka, že od 1. 6. 2009 spo-
jil síly s chotěbořskou advokátkou 
Mgr. Jitkou Michálkovou, v souvis-
lostí s tím bude otevřena nová kan-
celář v Chotěboři na náměstí.

 • informaci tajemníka MěÚ o tom, že 
uzavřel dohodu o ukončení pracov-
ního poměru s Ing. Švecem ke dni 
31. 8. 2009. Bude vypsáno výběrové 
řízení.

 • urgenci zvážení umístění houpaček. 
Lidé si stěžují, že na celém spodním 
sídlišti houpačky nejsou. 

 • výsledek výběrového řízení za-
kázky Oprava havarijního stavu 
mostu evid. č. 18-068 ve Svět-
lé n. S. a ukládá OMIRR uzavřít 
smlouvu o dílo mezi městem Svět-
lá n. S. a firmou TOST.CZ, s. r. o., 
Havlíčkova 408, Ledeč n. S. Sou-
hlasí s tím, že zahájení realizace 
opravy havarijního stavu mostu 
započne ještě před odsouhlasením 
navýšení financí na tuto zakázku 
o částku 73 tis. Kč zastupitelstvem 
města. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 23. 9. 2009.

Ing. Arnotová seznamuje radu s dě-
kovným dopisem starosty obce Jeseník 
na Odrou za poskytnutou materiální 
i finanční pomoc na zmírnění škod způ-
sobených povodní.

Ing. Lenka Arnotová
starostka
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Sběrný dvůr střeží kamery

V  srpnu byl zdárně spouštěn pokroko-
vý kamerový systém v areálu sběrného 
dvora a skládky odpadů na Rozinově. 
Tento projekt byl podpořen z finančních 
prostředků Fondu ASEKOL, který po-
skytl dotaci na zbudování kamerového 
systému ve výši 50 tis. Kč. Projekt je 
zaměřen na zvýšení zabezpečení sběr-

ného dvora a místa zpětného odběru 
elektrozařízení. Díky přenosu dat z ka-
merového systému mají vedoucí pracov-
níci stálý přehled o situaci na sběrném 
dvoře i mimo provozní dobu zařízení. 
Obraz je dálkově přednášen a nahráván 
v kanceláři TBS, která je vzdálená od 
sběrného dvora 2 km. Cílem instalace 

Data o nezaměstnanosti k 31. 7. 

Okres Havlíčkův Brod 
 • míra nezaměstnanosti 9,62 %
 • 4 929 uchazečů o zaměstnání
 • 203 volných pracovních míst

Mikroregion Světlá n. S. 
 • míra nezaměstnanosti 18,33 %
 • 1 126 uchazečů o zaměstnání
 • 25 volných pracovních míst

Obec Světlá n. S.
 • míra nezaměstnanosti 20,60 %
 • 820 uchazečů o zaměstnání

Bc. Jitka Navrátilová 
vedoucí odd. trhu práce

Úřad práce v Havlíčkově Brodě 

Dotazníkové šetření 
o cyklostezce

V červenci letošního roku probíhalo 
dotazníkové šetření, které mělo přiblížit 
názor občanů na výstavbu cyklostezky ze 
Světlé n. S. do Smrčné. Vyplněný dotaz-
ník odevzdalo 245 obyvatel, z toho 44 % 
mužů. Věkové složení respondentů: 3 % 
ve věku 10-18 let, 14 % 18-24 let, 33 % 25-
39 let, 33 % 40-59 let a 17 % 60 a více let. 

Otázky a odpovědi:
Jezdíte na kole? Ano 97 %, ne 3 %.
Máte zájem o vybudování uvedené 

cyklostezky v našem městě? Ano 97 %, 
ne 3 %.

Jak často jezdíte na kole? Denně 20 %, 
týdně 27 %, víkendově 25 %, rekreačně 
28 %. 

Za jakým účelem nejčastěji používáte 
kolo? Do práce 7 %, na nákupy 6 %, 
k turistice 25 %, volný čas 57 %.

Jaké potíže máte na trasách?  Bezpeč-
nost 55 %, terén 33 %, osvětlení 5 %, jiné 
7 % (velký provoz na silnicích, špatné 
značení apod.)

Odkud kam nejčastěji jezdíte? Okolí 
Světlé n. S. 43 %, směr Ledeč n. S. 32 %, 
směr Lipnice n. S. 7 %, směr Havlíčkův 
Brod 5 %, směr Lipnička 4 %, směr Dol-
ní Město 3 %, směr Humpolec 2 %, směr 
Josefodol 2 %, celá ČR 2 %.

Máte zájem vybudovat cyklostezku 
někde jinde? Jakoukoliv novou cyklos-
tezku 24 %, ne 34 %, podél řeky Sázavy 
(Žďár n. S. – Havlíčkův Brod – Světlá 
n. S. – Ledeč n. S. – Zruč n. S.) 28 %, 
směr Humpolec 9 %, směr Pavlov 3 %, 
směr Havlíčkův Brod 2 %.

Lenka Marešová, DiS.
odbor majetku, investic a regionálního 

rozvoje MěÚ Světlá n. S.

Rekonstrukce zimního stadionu

Práce na rekonstrukci zimního 
stadionu na víceúčelové zařízení 
byly v Pěšinkách zahájeny k datu 
20. 4. 2009. Na akci město získalo do-
taci z ROP NUTS II Jihovýchod.

V současné době jsou úspěšně dokon-
čeny základové konstrukce a probíhají 
práce na vyzdívání nosných zdí, provádí 
se dešťová a splašková kanalizace. Stav-
bu s rozpočtovými náklady 109 mil. Kč 
realizuje firma PKS INPOS a. s., Žďár 
n. S., dokončení stavby se předpokládá 

k datu 31. 8. 2010. Práce jsou nyní vinou 
deštivého počasí, které brzdilo práci 
stavbařů při provádění zemních prací 
a základových konstrukcích, v mírném 
zdržení oproti plánovanému harmono-
gramu. Konečný termín dokončení však 
dle sdělení firmy ohrožen není. V měsíci 
záři budeme žádat o první úhradu z do-
tace EU.

Ing. Vladimíra Krajanská
vedoucí odboru MIRR

Foto: Jiří Víšek

Pohled od řeky na budoucí zázemí pro hokejisty

Vstupní část zimního stadionu Takto se rodí tribuna pro 520 diváků
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Nové hřiště

Jsem velmi rád a těší mě, že se poda-
řilo sehnat dotace a peníze na výstavbu 
nového, hezkého a hlavně funkčního 
sportovního hřiště v Dolní ulici. Dále 
jsem velmi rád, že toto hřiště není zpo-

platněno, tak jak to často vidím v jiných 
městech. Toto hřiště je hojně využíváno 
našimi dětmi a mládeží a to svědčí 
o důležitosti stavět takováto sportovní 
zařízení po celém městě a okolí. 

Bohužel každá mince má dvě stra-
ny a ta druhá strana je dost bolestivá. 
Zhodnocení dvou měsíců užívání. Mu-
síme koupit část sportovního povrchu, 
který již byl poničen, znovu vyvěšovat 
řád hřiště, opravit poničené oplocení, 
zaplatit častější hlídky městské policie 
a nakonec koupit kamerový systém, kte-
rý bude toto hřiště monitorovat, protože 
jestli se bude tímto tempem ničit, tak 
za rok je stejné jako ostatní hřiště. Tato 
opatření nás budou stát přes 100 tisíc 
korun a jsem přesvědčen, že tyto peníze 
by se daly použít mnohem vhodnějším 
způsobem a to jen proto, že někdo neví, 
jak se má chovat! 

Važme si těchto věcí, protože jsme 
si je postavili pro sebe a ne pro někoho 
cizího. 

Jan Tourek
 místostarosta

Kolik mì to bude stát?

Kde si mohu vymìnit svùj ØP?Co musím mít s sebou?

Kdy mnì bude vydán nový ØP?
povinná výmìna øidièského prùkazu 
je osvobozena od správního poplatku

na pøíslušném pracovišti
obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností

(podle místa trvalého pobytu držitele øidièského prùkazu)

platný doklad totožnosti (obèanský prùkaz, pas)
jednu fotografii o rozmìrech 3,5 x 4,5 cm
øidièský prùkaz, kterému konèí platnost

nejpozdìji do 20 dnù ode dne podání žádosti
(popø. do 5 pracovních dnù po úhradì

správního poplatku 500 Kè)

Rozhodující pro výmìnu øidièského prùkazu je datum jeho vydání, nikoliv typ øidièského prùkazu (viz § 134 zákona è. 361/2000 Sb.)

http://www.vymentesiridicak.cz
http://www.mdcr.cz

Jste držitelem nìkterého ze zde uvedených øidièských prùkazù?

Další informace získáte na internetových stránkách

Teï je nejlepší èas pro podání žádosti o výmìnu!

VÝZVA k povinné výmìnì øidièských prùkazù
Øidièské prùkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000

jsou jejich držitelé povinni vymìnit do 31. prosince 2010.

kamerového systému je dosáhnout pre-
vence krádeží, vandalismu a nelegálního 
odkládání odpadů v objektu sběrného 
dvora, k čemuž v minulosti docházelo. 

Martina Uhrová
vedoucí sběrného dvora

TBS Světlá n. S.
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Z trestných činů neoprávněného držení 
platební karty a krádeže je podezřelý 
32letý muž ze Světlé n. S. Počátkem 
června nalezl na chodníku před barem ve 
Světlé n. S. platební kartu s poznačeným 
PIN kódem. Tuto si ponechal a následně 
téhož dne provedl z této karty ve čtyřech 
případech výběr hotovosti. Poškozenému 
majiteli způsobil škodu 10 tisíc korun. 
Věc je vedena ve zkráceném přípravném 
řízení.

Policistům ve Světlé n. S. oznámil 
41letý muž krádež platební karty, ke které 
došlo ve druhém červnovém týdnu, kdy 
mu neznámý pachatel nezjištěným způso-
bem ve večerních hodinách před barem ve 
Wolkerově ulici odcizil z kapsy kalhot pla-
tební kartu. Ještě týž den byl z této karty 
proveden výběr hotovosti a to ve čtyřech 
případech z bankomatu ve Světlé n. S. Po-
škozenému vznikla škoda 10 tisíc korun. 
Policisté zahájili úkony trestního řízení 
pro podezření z trestných činů krádeže 
a neoprávněného držení platební karty.

V neděli 21. 6. v odpoledních hodinách 
byl v obci Opatovice kontrolován policej-
ní hlídkou 17letý řidič osobního vozidla. 
Řidič byl vyzván k předložení dokladů 
potřebných k řízení vozidla, které nepřed-
ložil. Následnou lustrací však bylo zjištěno, 
že nevlastní žádné řidičské oprávnění. Ří-
zení uvedeného vozidla mu svěřili jeho ro-
diče, kteří tvořili i osádku vozu. Dechová 
zkouška na alkohol byla negativní. Řidiči 
byla další jízda zakázána.  Ve věci byly 
zahájeny úkony trestního řízení pro pode-
zření z trestného činu řízení motorového 
vozidla bez řidičského oprávnění.

V době od 13. do 23. 6. dosud neznámý 
pachatel vnikl otevřenými vraty do areálu 
společnosti  v ulici V Polích ve Světlé 
n. S. Zde v zadním traktu z dílny objektu 
bývalých skladů odcizil elektrický svářecí 
agregát. Poškozené společnosti vznikla 
škoda ve výši 22 tisíc korun.

Krátce před druhou hodinou odpolední 
ve středu 24. 6. došlo k dopravní nehodě 
na silnici mezi obcemi Bačkov a Ku-
nemil. Řidič nákladního vozidla MAN 
s přívěsem spatřil na přímém úseku před 
mírnou pravotočivou zatáčkou protijedou-
cí nákladní automobil s návěsem. Na to 
zareagoval brzděním a najel co nejvíce 
na pravou krajnici. Tím se dostal pravými 
koly na nezpevněnou část krajnice, která 
se utrhla, celá souprava se sesunula do 
silničního příkopu a převrátila na pravý 

Kriminalita na Světelsku

bok. Ke střetu s protijedoucím vozidlem 
nedošlo. Nehoda se obešla bez zranění. 
Hmotná škoda na uvedené soupravě a pře-
váženém nákladu byla vyčíslena na 185 
tisíc korun.

Policejní komisař zahájil trestní stíhání 
dvou mladíků ve věku 18 a 22 let z Jihla-
vy a Humpolce pro trestný čin krádeže 
spáchaný ve spolupachatelství. Oba dva se 
krátce před druhou hodinou ranní v pátek 
26. 6. společně vloupali do osobního vozi-
dla Škoda Favorit, zaparkovaného před do-
mem v ulici M. Majerové v Ledči n. S. Ze 
středového panelu následně odcizili auto-
rádio s CD a MP3 přehrávačem včetně od-
nímatelného panelu. Krátce nato však byli 
zadrženi policejní hlídkou. Následným 
šetřením bylo zjištěno, že oba dva se v ob-
dobí od 19. do 26. 6. společně vloupali do 
dalších šesti osobních vozidel Škoda Favo-
rit nebo Forman v Ledči a Světlé n. S. Dvě 
vozidla stejných značek neunikla jejich 
pozornosti  v Humpolci. Z vozidel odcizili 
ve většině případů autorádia, ale také svět-
lomety, reproduktory, CD nosiče a další 
věci. Poškozeným majitelům způsobili 
škodu v celkové výši nejméně 15 tisíc 
korun. Mladíci se k uvedené trestné čin-
nosti doznali. Část odcizených autorádií 
a věcí z vozidel policistům vydali. Další 
část odcizených věcí ze shora uvedených 
vloupání byla nalezena prohlídkou osobní-
ho vozidla, které je ve vlastnictví staršího 
z uvedené dvojice.

V sobotu 4. 7. v dopoledních hodinách 
neznámý pachatel využil nepozornosti 
a v nestřeženém okamžiku odcizil v pro-
dejně v Sázavské ulici z nákupního košíku 
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volně položenou peněženku s doklady 
a platební kartou. Poškozenému muži 
vznikla škoda ve výši nejméně 3 tisíce 
korun.

V neděli 5. 7. v časných ranních hodi-
nách vnikl dosud neznámý pachatel na 
volně přístupný pozemek v ulici V Polích 
ve Světlé n. S. Zde motorovou pilou po-
škodil dřevěný zahradní přístřešek a to 
tak, že přeřízl dva nosné sloupy a dále na 
dvě poloviny rozřízl dubový stůl uvnitř 
přístřešku. Poškozenému majiteli způsobil 
škodu ve výši nejméně 7 tisíc korun.

V noci ze čtvrtka na pátek 17. 7. se do-
sud neznámý pachatel vloupal do prodejny 
bazaru v Jelenově ulici a následně odcizil 
různou elektroniku. Poškozením zařízení 
a odcizením věcí vznikla majiteli škoda za 
více než 75 tisíc korun.

Krátce po sedmé hodině večer v sobotu 
19. 7. došlo na silnici mezi obcemi Světlá 
n. S. a Opatovice k dopravní nehodě. Řidič 
osobního vozidla VW Passat jel ve směru 
na obec Opatovice a při průjezdu levotoči-
vé zatáčky dostal s vozidlem smyk, vyjel 
na pravou krajnici a dále vpravo mimo 
komunikaci do silničního příkopu, kde 
narazil do chodkyně, která šla před neho-
dou při levém okraji komunikace ve směru 
k obci Světlá n. S. a poté, co spatřila vozi-
dlo ve smyku, uskočila z komunikace do 
silničního příkopu. Devětapadesátiletá 
žena byla s lehkým zraněním převezena 
do nemocnice, kde byla hospitalizována. 
Ke zranění jiných osob nedošlo. Prove-
denou dechovou zkouškou bylo řidiči 
naměřeno 1,24 promile alkoholu v dechu. 
Řidič se následně podrobil odběru krve 
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Byla jednou jedna kaplička
Tímto článkem chci navázat na dlou-

hodobý seriál Kdysi a dnes, neboť se 
zabývá téměř zapomenutou sakrální 
stavbou objevující se před očima 
mnohých obyvatel Světlé každý den, 

a přesto ji jako hřbitovní kapli vůbec 
nevnímáme. 

Jde o kapli sv. Jana Nepomuckého na 
dnes již zrušeném hřbitově, nacházejícím 
se v bezprostřední blízkosti panelových 
domů v ulici Na Sídlišti, kde bydlím. 
Někteří starší spoluobčané zde dodnes 

říkají „Na starém hřbitově“. Tuto sakrální 
památku mohou lidé též zahlédnout při 
cestě vlakem na trase Světlá n. S. – Ledeč  
n. S. Ačkoliv se vryla do paměti místních 
obyvatel, o této stavbě, dnes ne v moc 
dobrém stavu, téměř nic nevíme. Ani to, 
kdy byla založena. 

Karel Seidler, správce panství staro-
hraběte Salm-Reifferscheidta se o kapli 
zmiňuje ve své Kronice města Světlé 
k roku 1800: 

„Dosavadní hřbitov u kostela světelské-
ho byl zrušen a nový založen za Světlou 
u Březinky. Na něm byla též schátralá 
kaple sv. Jana znovu vystavěna.“ Podle 
tohoto údaje kaple existovala již v roce 
1800 a podle stavu, v jakém se nacházela, 
musela tu stát již dlouhý čas předtím. 

Možným důvodem zrušení hřbitova 
u kostela sv. Václava byla buď jeho ne-
dostatečná kapacita, nebo zákon vydaný 
císařem Josefem II., který nařizoval pře-
sunutí většiny hřbitovů mimo město z dů-
vodů hygienických. Další zmínka je z ro-
ku 1840, kde se píše o dvou mších ročně, 
sloužených o svátku sv. Jana a v neděli 
po svátku sv. Bartoloměje. K roku 1840 
měla Světlá 1843 obyvatel.

v nemocnici.  Hmotná škoda na vozidle 
byla vyčíslena na 45 tisíc korun. Ve věci 
byly zahájeny úkony trestního řízení pro 
podezření z trestného činu ohrožení pod 
vlivem návykové látky.

Z trestných činů maření výkonu úřed-
ního rozhodnutí a řízení motorového 
vozidla bez řidičského oprávnění je po-
dezřelý 44letý muž z Havlíčkobrodska. 
Jmenovaný ve čtvrtek 23. 7. v odpoledních 
hodinách v obci Mrzkovice řídil traktor po 
místní komunikaci a dále vykonal jízdu po 
účelové a lesní cestě, přestože má soudem 
uložený zákaz řízení motorových vozidel 
do dubna příštího roku. Také není a nikdy 
nebyl držitelem příslušného řidičského 
oprávnění.  Věc je vedena ve zkráceném 
přípravném řízení.

V pátek 24. 7. okolo třetí hodiny odpo-
lední neznámý pachatel vnikl bez použití 
násilí do uzamčené rozvodné místnosti 

v sedmém patře panelového domu v ulici 
Na Bradle ve Světlé n. S. Zde odstranil 
uzavřené kryty od dvou rozvodných 
skříní  určených pro příjem kabelového 
televizního signálu a odcizil 10 kusů 
dekódovacích karet pro příjem signálu. 
Poškozenému družstvu vznikla škoda ve 
výši nejméně 50 tisíc korun.

V noci ze soboty na neděli 26. 7. dosud 
neznámý pachatel vnikl do společných 
prostor panelového domu na sídlišti v ulici 
Na Bradle ve Světlé n. S. Zde se vloupal 
do sklepní kóje, odkud následně odcizil 
jízdní kolo zn. Dema v hodnotě nejméně 
11 tisíc korun. 

Nestřeženého okamžiku a chvilkové 
nepozornosti využil neznámý pacha-
tel v odpoledních hodinách ve středu 
5. 8. v prodejně jízdních kol ve Světlé 
n. S. V době, kdy prodavačka obsluhovala 
jiného zákazníka v druhé části prodejny, jí 

z prodejního pultu odcizil obálku s ulože-
nou tržbou ve výši nejméně 20 500 korun 
v papírových bankovkách.

Polední přestávku ke svému záměru 
využil neznámý pachatel, který ve středu 
12. 8. vnikl do prodejny železářství ve 
Světlé n. S. a zde z pokladny odcizil 
finanční hotovost ve výši 71 tisíc korun. 
Policie po pachateli pátrá.

Z trestného činu krádež je podezřelý 
osmačtyřicetiletý muž ze Světlé n. S., 
který si v pátek 14. 8. před sedmnáctou 
hodinou v supermarketu v Havlíčkově 
Brodě strčil do ponožek dva deodoranty, 
které u pokladny nezaplatil. Protože byl 
muž v posledních třech letech za podobný 
čin pravomocně odsouzen, je věc kvalifi-
kována jako trestný čin.

Z webových stránek Policie ČR 
zpracovala -hk-

Kaple sv. Jana Nepomuckého ▶
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Slovo hejtmana

Tak nám začíná nový 
školní rok. Začátek září 
bývá časem vzrušené 
nervozity prvňáčků, 
povzdechů nad koncem 
prázdnin těch zkušeněj-
ších školáků i úvah nad 

celým naším školstvím. To je pravidelně 
objektem nejrůznějších reforem a reor-
ganizací, pak zase změn těch reforem 
a úprav reorganizací. 

Vedou se bouřlivé diskuse na různá té-
mata – naposledy o státních maturitách. 
Nebudu tu dělat chytrého a arbitra všem 
odborníkům – jen soudím, že bychom už 
měli dojít k nějakému výsledku a systém 
našeho školství přinejmenším na nějaký 
čas stabilizovat. 

Také pravidelně slyšíme mnoho slov 
o obrovském významu vzdělání a tedy 

Hřbitov kolem kaple byl po nece-
lých 60 letech zrušen (byl využívaný 
v letech 1800-1856), protože lidé odmí-
tali pohřbívat mrtvé do promočené půdy 
(v blízkosti je dodnes existující potok), 
v blízkosti Dolních Bohušic byl založen 
nový hřbitov, který slouží dodnes. K roku 
1866 byl v jeho sousedství založen i nový 
hřbitov židovský. 

K letopočtu 1884 Karel Seidler píše: 
„Hradební zeď u starého hřbitova při 
kapli sv. Jana, která byla z největší části 
rozbořena, byla na útraty velkostatku 
znova postavena. Tolikéž byla opravena 
kaple a hřbitov posázen javory.“ 

Hřbitov zmizel při výstavbě obytných 
domů v letech 1972-1975 a jeho existen-

▶

Z lidových pranostik

Září
 • Co srpen nedovařil – září nedosma-

ží.
 • Teplé září – dobře se ovoci i vínu 

daří.
 • Září – víno vaří.
 • Na dešti v září rolníkům moc záleží.
 • Po hojných deštích v září  osení zimní 

se podaří.
 • Bouřka v září – sníh v prosinci.
 • Teplé září – říjen se mračí.
 • Divoké husy na odletu – konec babí-

mu létu.

28. září - svatý Václav
 • Na svatého Václava pěkný den, při-

jde pohodlný podzimek.

 • Přijde Václav – kamna připrav.
 • Svatý Václav víno chrání, po něm 

bude vinobraní.
 • Je-li bouřka na Václava, dlouho teplo 

zvěstovává.
 • Na svatého Václava bývá bláta zápla-

va.
 • Na svatého Václava každá pláňka do-

zrává.
 • Na svatého Václava mráz nastává.
 • Svatý Václav zavírá zem.
 • Po svatým Václavu beranici na hlavu.
 • Na svatého Václava českého bývá 

vína nového.
 • Svatý Václav v slunci září, sklizeň 

řepy se vydaří.
 • Svatý Václav tady – uklízí hady.

ci dnes připomíná jen málo pozůstatků. 
Ještě je možné nalézt zbytky kamenů 
a obložení hrobů. Stav kaple je velmi 
žalostný. Její omítka je popraskaná a po-
psaná neslušnými nápisy. V interiéru se 
dochoval pouze oltář bez jakékoliv sochy 
či obrazu. 

Při psaní tohoto článku jsem si také 
splnila své dětské přání, a to navštívit 
interiér kaple sv. Jana Nepomuckého. Mé 
velké díky patří všem, kteří mi při tvorbě 
tohoto článku jakkoliv pomohli, přede-
vším Mgr. Aleně Křivské.

Martina Pajerová

Oltář

i školství, ale nakonec vidíme málo 
konkrétních činů – hlavně ve státním 
rozpočtu. 

Přitom stále platí, že rodina a škola 
mají své nezastupitelné místo při for-
mování rozumu i charakteru mladého 
člověka. Obávám se, že dnes je často za-
stupují neosobní zdroje jako jsou média 
(hlavně televize) a možná ještě častěji 
internet. Ten dodá rychle a spolehlivě 
informace. Ale nic víc. 

Přímý lidský kontakt s výměnou ná-
zorů a předáváním životních zkušeností 
s nábojem té pravé člověčiny nenahradí. 
Tak bych rád alespoň poděkoval těm 
kantorům, kteří to stále umí a dělají, 
a popřál jim hodně sil k jejich nelehké-
mu konání.

Jiří Běhounek,
hejtman Vysočiny

Nový školní rok

 • První pololetí bude ukončeno 
ve čtvrtek 28. ledna 2010 a škol-
ní rok skončí ve středu 30. června 
2010. 

 • Podzimní prázdniny připadnou na 
čtvrtek a pátek 29. - 30. října 2010. 

 • Vánoční prázdniny začínají 
ve středu 23. prosince 2009 a vyu-
čování bude opět zahájeno v pondělí 
4. ledna 2010. 

 • Pololetní prázdniny připadnou 
na pátek 29. ledna 2010. Jarní prázd-
niny v délce jednoho týdne jsou pro 
kraj Vysočina stanoveny v termínu 
8. – 14. února 2010. 

 • Velikonoční prázdniny připadnou na 
čtvrtek a pátek 1. – 2. dubna 2010. 

 • Zápis do 1. ročníku základní ško-
ly se uskuteční v období 15. led-
na – 15. února 2010.
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Akademie má novou kuchyň a jídelnu

V úterý 1. září byla za účasti předsta-
vitelů kraje Vysočina, zástupců města 
Světlá n. S. a pracovníků školy slav-
nostně otevřena nově rekonstruovaná 
kuchyně a jídelna. Vyvrcholila tak té-
měř čtyřměsíční práce během níž bylo 
proinvestováno 24 miliónů korun. 

Studenti a pracovníci školy tak získali 
jedno z nejmodernějších stravovacích 
zařízení v kraji Vysočina. Nová kuchyně 

RNDr. Marie Kružíková a Ing. Jindřich Vodička slavnostně otvírají 
zrekonstruovaný stravovací blok školy

má kapacitu 550 celodenních jídel, mo-
derní nerezové vybavení a mnoho tech-
nických vymožeností, které kuchařkám 
ulehčí a zefektivní práci. Také jídelna 
se stala velmi reprezentativní místností. 
Prostor provedený v příjemných barev-
ných odstínech je vybaven kvalitním 

nábytkem, květinovou výzdobou a velko-
formátovými fotografiemi exteriéru školy 
a okolí. Součástí je také salonek, kde je 

Nové prostory rekonstruované jídelny

Pult pro vydávání stravy 

možné v klidném prostředí realizovat 
pracovní schůzky. 

„Na nové stravovací prostory, které 
vznikly díky financování krajem Vysočina 
jsme patřičně hrdí,“ řekl během slavnost-
ního otevření ředitel školy Ing. Jindřich 
Vodička. 

Michal Šimek

První vysokoškolští absolventi 

Poslední červnový týden ukončila 
svá studia bakalářského studijního 
programu v oboru Konzervování 
a restaurování uměleckořemeslných 
děl ze skla a keramiky první čtveřice 
studentů, respektive v tomto případě 
studentek. 

Ukončení jejich čtyřletého studia, 
které probíhá ve spolupráci s VŠCHT 
Praha spočívalo ve vykonání státní zá-
věrečné zkoušky a obhajoby diplomové 
práce. Všechny studentky, jmenovitě 
Karolína Vítovcová, Lucie Vágnerová, 
Romana Kozáková, Šárka Hejlová pro-
šly tímto náročným procesem s přehle-
dem a ukázaly kvalitně nabyté znalosti 
a dovednosti. 

Věříme, že i další studenti, kteří ve 
školním roce 2009/2010 absolvují svůj 
poslední ročník bakalářských studií, 

budou stejně úspěšní jako letošní ab-
solventky. 

Pedagogičtí pracovníci školy všem 
absolventkám gratulují a přejí jim 
hodně úspěchů v budování jejich další 
profesní kariéry. 

Michal Šimek

Zleva MgA. M. Krajíček – koordinátor 
bakalářského studia,  K. Vítovcová, 

L. Vágnerová, R. Kozáková 
a Š. Hejlová
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Poděkování Základní škole 
v Komenského ul.

Veliký dík tobě, školo 

Každý z nás si v srdci nosí, 
na školní léta vzpomínky, 
jako ranní krůpěj rosy, 
pohlazení od maminky. 

Učitele máme v sobě,
z dětství svého v podvědomí,

v nouzi, krizi a zlé době
jeho rady peněz sumy.

Jsou pokladem a bohatstvím, 
jež nám již nikdo nevezme, 

pevným můstkem odrazovým, 
chvat života než nás zajme. 

Pochválení, povzbuzení, 
dobré slovo, úsměv milý, 

v životě, když hrana zvoní, 
máme vždy dostatek síly.

Veliký dík tobě, školo, 
naše matko živitelko,

necháváme hrát ti sólo,
životní nám učitelko. 

Jménem letošních absolventů 9. tříd 
ZŠ v Komenského ul. a jejich rodičů dě-
kuji vedení školy a všem pedagogům za 
jejich záslužnou a obětavou práci. 

L. P.

Letní tábor Horní Podluží

byly vysvobozeny a mohly se radovat 
z nalezené truhly s pokladem. Vítězné 
i poražené pirátské tlupy čekala truhla 
plná pokladů, žádný z pirátů neodchá-
zel s prázdnou. Druhá celotáborová 
hra Hry bez hranic byla zaměřena na 
všechny ostatní doplňkové hry sportov-
ního či vědomostního typu. 

Čtrnáctidenní pobyt byl nejenom 
plný her, ale také výletů, navštívili jsme 
zoo v Liberci, pluli jsme výletní lodí po 
Labi z Děčína do Hřenska a naším cí-
lem byla Pravčická brána. Absolvovali 
jsme výlet na rozhlednu Jedlová, hrad 
Tolštejn, prošli jsme si Křížovou cestu 
v Jiřetíně pod Jedlovou a nechyběla 
ani návštěva blízkých měst Varnsdorfu 
a Rumburku.

Domnívám se, že tábor přinesl dětem 
nová přátelství, dobrodružství, zážitky 
a plno hezkých vzpomínek. 

Jménem všech vedoucích přeji dětem, 
které s námi strávily těch krásných 14 
dnů, mnoho školních úspěchů a pohody 

U rozhledny na Jedlové

S převozníkem Cháronem

v novém školním roce. A třeba se zase 
setkáme na letním táboře v roce 2010.

Zároveň chci touto cestou poděkovat 
za materiální dary těmto sponzorům: 
Drogerie Jana Holoubková, Světlá n. S., 
Hračky a papírnictví David Kunášek, 
Ledeč n. S., Josef Sojka – ubytovací 
služby. Dále chci poděkovat Domovu 

pro seniory Sociálního centra města 
Světlá n. S. za zapůjčení kostýmů. 

Nakonec se chceme pochlubit po-
chvalou, kterou jsme obdrželi při cestě 
autobusem z Horního Podluží do Děčí-
na a zpět se soukromým dopravcem:

„Udělujeme pochvalu vzorného ces-
tujícího dětem i vedoucím PS J. Wol-
kera ze Světlé n. S. Dne 14. 7. jela tato 
skupina s naší společností na výlet do 
Děčína a okolí. Klobouk dolů...vedoucí 
opravdu na svém místě a děti s vyzna-
menáním!“

Jan Coufal 
hlavní vedoucí tábora 

Pionýrská skupina J. Wolkera Světlá 
n. S. pořádala ve dnech 4.-18. července 
letní tábor v Horním Podluží v okrese 
Děčín. Tábora se zúčastnilo 39 dětí, 2 
instruktoři a 9 vedoucích. 

Během 14 dnů hrály děti dvě celotábo-
rové hry. Tou první byla Neptun a piráti, 
kdy děti po celých 14 dnů plnily Neptu-
novy zkoušky, aby jejich pirátské duše 

Cesty ke zdrojům inspirace

Podle numerologie značí devítka 
na konci letopočtu mimo jiné i čas, 
kdy sklízíme ovoce ze semen zase-
tých v minulém období. To platilo ke 
konci školního roku, v tom dobrém, 
pro děti a učitele z naší keramické 
sekce trojnásob. 

Trojlístek pojídání sladkého ovoce 
zahájila Martina Kočí s Evou Pospí-
šilovou, když v holandském Brille na 
Aprilfestu předváděly výrobu kera-
miky a rytecké řemeslo. Samozřejmě 
měly i dost času poznat místní tradice 
a malebné okolí.
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Druhý chod se skládal z deseti dnů 
usilovného výtvarného tvoření na 
zámku Žirovnice, jehož pořadatelem 
je skupina kantorů z GHB: Václav 
Černoch, Daniel Koráb, Hynek Bou-
chal a Aleš Říman.

Úvodem do tematiky byla již v lis-
topadu 2008 návštěva jedinečné vý-
stavy renesančního umění v Olomouci. 
Náplní letošního, již 4. ročníku bylo 
období renesance. Příznačné téma pro 

místo, kde se nachází evropský unikát 
freskové výzdoby. 

A právě nám, keramikům, bylo 
umožněno přiblížit se k těmto fres-
kám blíže, než se poštěstí běžným 
návštěvníkům, a načichnout tajemnou 
atmosféru při malbě jejich motivů na 
keramický střep.

Letos byli na zámek pozváni i stu-
denti ze Spišské Nové Vsi a z Považské 
Bystrice, kteří si mohli vyzkoušet: 
sgrafito, keramický pastel a enkausti-
ku v grafické dílně.

Další událostí bylo odlévání  skupiny 
sádrových soch podle zámecké legen-
dy doslova přímo na tělo. Slovenská 

skupina pod dohledem Marcela Pekára 
byla již do této techniky zasvěcená. 
Neostýchali se a vytvořili hlavní po-
stavu z legendy – oběšeného řezníka. 
Z instalace sádrového sousoší je dnes 
na zámku stála expozice, která určitě 
stojí za zhlédnutí.

Pracovní týden byl zakončen pra-
vou renesanční hostinou v rytířském 
sále zámku. Zde jsme se mohli setkat 
s Rudolfem II., básníkem Rimbaudem, 

malířem fresek Danielem Korabuotim 
a delfskou vědmou Petronelou Paolini. 
Po nevázaném pojídání rozličných 
pokrmů připravených dle tradičních 
receptur jsme si poslechli kázání 
pátera Savonaroly o hříších města Zi-
rencie, milostné teskné písně a zhlédli 
jsme tance místní šlechty. Dámy, které 
toužily dozvědět se něco o své bu-
doucnosti, mohly navštívit i věštírnu 
v temné věži. 

Na závěr putování za inspirací při-
chází desert, pro mě osobně nejvydat-
nější – účast na Mezinárodní umělecké 
dílně v Súlově. Setkání se zúčastnily 
školy ze Slovenska, Polska a Čech.

Výběr žáků se uskutečnil na základě 
vyhlášení  příspěvků v soutěži Inštalá-
cia 2009, kde jsme získali významnou 
cenu Ministra kultury a školství SR 
za projekt BOHEMIA GLASS FAI-
RY-TALE, který zpracovaly: Tereza 
Kučerová, Dana Ryszková a Lenka 
Pavlásková z 1.V, a cenu Povážského 
osvětového střediska za projekt Ruce, 
jehož tvůrci jsou Eliška Pánková 
a Barbora Kloknerová z 1.V spolu 
s Michaelou Peterovou z 2.V pod ve-
dením V. Černocha. Na kurzu pak pro-
běhlo slavnostní vyhlášení cen a obě 
světelské skupiny obdržely hodnotné 
ceny.

Tématem Súlovské dílny byla letos 
Svatojánská noc, práce se světlem 
a světelnými objekty. Výtvarné sku-
piny se měly inspirovat historií svátku 
letního slunovratu, pozůstatky původ-
ních zvyků a mysterií Svatojánské 
noci, při přednášce se dozvěděly také 
o světelné tvorbě v současném umění. 
Úkolem bylo vyrobit libovolný počet 
nasvícených objektů, kostýmy, scé-
nář, performance, a vše spojit v jeden 
smysluplný koncept. Skupinám vypo-
máhal vždy jeden pedagog (za Světlou 

– V. Černoch a Petra Pavlíková).
Studenti tvořili drátěné nebo dřevě-

né konstrukce a objekty pak dotvářeli 
natavenými igelity nebo přírodními 
materiály. Užitečné zkušenosti získali 
i při práci s fotoaparáty a PC. 

Tak postupně vzniká dračí příběh, 
pohádkově laděné vyprávění o přírod-
ních bytostech, které se v čase svato-
jánské noci musí vypořádat s dračím 
vejcem.

„Jednoho dne, kdy slunce už začíná 
ztrácet svou moc, přistálo u horského 
potůčku dračí vejce. Třesk přilákal 
k ohnisku rozrušené přírodní bytosti 
a vzápětí začala vylézat z vejce zlá 
dráčata, která museli rusalky, skřít-
kové a víly přemoci. Přirozeně přežil 
i kousek zla a bytosti se s ním naučily 
žít, aby ho měly stále na paměti.“

Poslední den nás čekal výstup na 
hrad Súlov a večer návštěva Žiliny, 
kde probíhal každoroční festival pou-
ličního umění.

A co si vezeme domů? Sílu nalezené 
inspirace, spoustu užitečných kontaktů 
a mimo jiné i pozvánku na mezinárod-
ní setkání výtvarníků v Polsku.

Za Akademii, SOŠUP Světlá nad 
Sázavou

Petra Pavlíková
Atelier keramiky
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Běloruskem a přes Ukrajinu do Moldávie

Naše putování za krásami Ruska začíná 
mohutnými přípravami už dva měsíce do-
předu. V předprodeji si kupujeme lůžkové 
lístky z Prahy do Petrohradu a vyřizujeme 
si cestovní pojištění. Česká republika má 
s Ruskem a Běloruskem vízovou povin-
nost. 

Využíváme zprostředkování od CK 
BEMMET (www.doruska.cz) ve Frýdku 
Místku, která nám na základě žádosti 
a ostatních nezbytných formalit vyřizuje 

ruské turistické vízum (běloruské tranzit-
ní by nám vyřídila rovněž, ale za poplatek). 
V Praze na běloruské ambasádě žádáme 
na základě již uděleného ruského víza 
o tranzitní běloruské. Všechny cestovatele 
dopředu upozorňuji, aby se obrnili velkou 
trpělivostí a vše si zařídili v dostatečném 
předstihu. Když máme vyřízené veškeré 
formality a jízdenku OSŽD, už nic nám 
nebrání, abychom zahájili naši cestu na 
Východ.

V Praze usedáme do přímého lůžkového 
vozu ruských železnic směr Petrohrad, kte-
rý je zařazen na R 209 Vltava do Moskvy. 
Před každým vozem stojí děžurný (děžur-
naja), kteří před nástupem kontrolují jízdní 
doklady. Ve voze jsou všude koberečky, 
digitální samovar a poprvé se setkáváme 
se sprchou na toaletě.

V našem kupé s námi cestuje mladý Rus 
Těma, který se vrací zpět domů do Pet-
rohradu. Oprašujeme naše slabé znalosti 

Z domova pro seniory

V úterý 23. června nás navštívily děti 
z 1. třídy základní školy v Komenského 
ul. a přišly nás potěšit svým vystou-
pením pod vedením paní učitelky Evy 
Duškové.

Ve středu 24. června jsme velmi rádi 
přijali pozvání mateřské školky Bambi-
no na tradiční Zahradní slavnost. I když 
počasí dětem nepřálo a celá slavnost se 
konala v Rytířském sále místního zám-
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Z výletu na Lipnici

ku, z cirkusového vystoupení dětí jsme 
byli nadšeni a i v tom nelibém počasí 
nám několikrát vykouzlily úsměv na 
tváři.

Poslední červnový týden byl u nás 
opravdu nabitý, neboť ve čtvrtek 
25. června jsem jeli na výlet. Tentokrát 
jsme nejeli nikam daleko, cílem našeho 
výletu byl hrad Lipnice n. S., pomník 
Jaroslava Haška a samozřejmě nechyběl 
ani oběd v hospodě U České koruny. 
Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, a tak 
jsme při zpáteční cestě ještě navštívili 

Loukov, jeden z podlipnických kostelů, 
který právě prochází rekonstrukcí. 

V úterý 30. června a ve čtvrtek 6. srp-
na se u nás konaly naše tradiční Kavár-
ničky.

Ve středu 5. srpna proběhla v rámci 
Univerzity slunečního věku další před-
náška, tentokrát panaVladimíra Kunce 
na téma Život zvířat v ochranné stanici 
v Pavlově. Tentýž den jsme navštívili 
v Galerii Na Půdě výstavu kočárků. 

Text a foto: Lucie Coufalová
sociální pracovnice

Na výstavě kočárků
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azbuky a Těma nám nad mapou ukazuje, 
která místa v Petrohradě nesmíme opome-
nout. Přes noc přejíždíme do Polska a po 
několika hodinách monotónní rovinatou 
krajinou s výhledem na borovice a břízy 
a zase břízy a borovice se po obědě dostá-
váme na polsko-běloruskou hranici.

Před příjezdem na běloruské území vy-
plňujeme dvakrát imigrační kartu a posou-
váme si hodinky o jednu hodinu dopředu. 
V běloruském Brestu většina cestujících 
(včetně nás) vystupuje z vlaku. Máme 

celé dvě hodiny času, které využíváme 
na prohlídku monumentálního nádraží 
a města. Mezitím na našem vlaku v ne-
dalekém přednádraží mění podvozky na 
širší rozchod. Po 17. hod. se vlak dává opět 
do pohybu a přes hlavní město Běloruska 
Minsk přijíždíme pozdě v noci do města 
Orša. Tady náš vůz odpojují a přidávají ho 
na přímý vlak z Kišiněva do Petrohradu. 
Na hranici mezi Běloruskem a Ruskem 
není žádná pasová ani celní kontrola a my 
si opět posouváme hodiny o jednu hodinu 
dopředu. 

Na Vitebské nádraží v Petrohradě při-
jíždíme po ujetých 2 061 km přesně na čas. 
Loučíme se s Těmou a jdeme si směnit 
eura na rubly. Na nádraží očekáváme bá-
bušky, které nám nabídnou ubytování, ale 
nikdo tady není. Pouze lační taxikáři, pro 
které je příjezd mezinárodního rychlíku 
jistým výdělkem, se o nás div neperou.

V průvodci z roku 2004 jsme si našli 
pro nás cenově dostupný hotel Družba. 
K našemu zděšení zjišťujeme, že celý ho-
tel prošel rekonstrukcí, byl přejmenován 
na Andersen a momentálně nabízí své 
služby spíše movitějším cizincům. I přes 

malé trable nacházíme hostel Metro-Tour 
(metro Elektrosila), kde nás ubytují za 
nádherných 290 rublů (cca 175 Kč) za 
noc. Kupujeme si dvě noci a doplácíme 
100 RUB (60 Kč)/os. za povinou registraci 
u ruských úřadů.

Vyrážíme do města za památkami. 
Petrohrad, který nesl téměř 70 let jméno 
sovětského revolucionáře a zakladatele 
státu V. I. Lenina, se nyní – na přání vět-
šiny svých občanů jmenuje opět Sankt 
Petěrburk (Petrohrad). Dnes je město na 

krásné řece Něvě opět otevřeno zahra-
ničním návštěvníkům a představuje se 
v novém lesku, jako by chtělo dohonit 
roky strádání. Více než v kterémkoliv ji-
ném evropském městě, dokonce i více než 
v Benátkách, s nimiž je znovu a znovu 
srovnáván, tu máte mít dojem, že se pro-
cházíte skanzenem architektury. Přemís-
ťujeme se většinou metrem. Jeden žeton 
stojí 20 RUB (12 Kč). Petrohradské metro 
otevřené v roce 1955 je díky stanicím vy-
tvořených umělci nejen pamětihodností, 
nýbrž i technickým skvostem. Protože 
město bylo vybudováno v bažinaté oblasti, 

mohly být tunely postaveny pouze v jílové 
vrstvě, ležící ještě hlouběji pod bažinami. 
Zahraniční host se pomocí plánku města 
a metra ve městě dobře vyzná.

Naším prvním cílem je námi mnohokrát 
kreslený bitevní křižník Aurora. Dříve než 
tato loď (spuštěná na vodu v roce 1900) 
dosáhla za Velké říjnové socialistické 
revoluce v roce 1917 svého historického 
významu, byla nasazena v rusko-japonské 
válce a později i v první světové válce. 
Dne 25. října asi ve 21:40 hod. vypálila 

posádka onen legendární výstřel, který dal 
signál k útoku na Zimní palác a ke svržení 
buržoazní vlády. V roce 1956 zakotvila 
Aurora na Velké Něvce a je zpřístupněna 
veřejnosti jako muzeum. Vstup se neplatí, 
přístupná je denně kromě pondělí a pátku 
od 10:30 do 16:00 hodin.

Podél Něvy po nábřeží Petrovskaja jde-
me k Petropavlovské pevnosti. Dodnes se 
v Petrohradu ve 12 hodin namísto zvonů 
ozývá výstřel z děla, jenž se od 18. století 
odpaluje z Naryšinovy bašty v Petropav-
lovské pevnosti. Do pevnosti vstoupíte po 
dřevěném Ivanově mostě Petrovou bránou. 
Za hradbami naleznete Dům inženýrů, 
Něvskou bránu, obytný dům velitele pev-
nosti, katedrálu sv. Petra a Pavla aj.

Po Biržejově mostě přes Malou Něvu 
přicházíme k muzeu literatury, Ústřední-
mu muzeu námořního válečného loďstva 
a kolem dvou rostrálních sloupů se přes 
Dvorcovyj most dostáváme k Admiralitě. 
Budova Admirality se svou jehlicovitou 
pozlacenou špicí ozdobenou větrnou ko-
rouhvičkou ve tvaru ruské karavely je jed-
ním z nejznámějších symbolů Petrohradu.

Podél Velké Něvy po Admiratělském 
nábřeží přicházíme k dalšímu symbolu 
města – Měděnému jezdci na náměstí 
Děkabristů. Od roku 1782 zdobí náměstí 
nejslavnější pomník Petra Velikého, který 
byl později nazván podle Puškinovy básně 
Měděný jezdec.

Za pomníkem se nachází katedrála sv. 
Izáka. Francouzský stavitel Montferrand 
potřeboval 24 000 kmenů stromů, aby ▶

Petrodvorec

Petrohrad, Zimní palác

Petrohrad, křižník Aurora
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Září
Středa 9. 9., 17.30

Lovecká sezona 2 (USA) 76´
Animovaná komedie
Domácí vs hosté. Vyhraje dravější. 
Je to prosté!
Vstupné: 60 Kč. Přístupný
Česká verze

Pátek 11. 9., 19.30
Operace Dunaj (ČR) 100´

Komedie. Když do hospody, tak 
s tankem. 
Hrají: J. Menzel, E. Holubová
Vstupné: 65 Kč. Přístupný

Neděle 13. 9., 19.30
Piráti na vlnách (V. Britanie) 
134´
Komedie. 
Vyplouváme. Vysíláme. A vy si 
trhněte! 

Hrají: P. S. Hoffman, B. Nighy
Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Středa 16. 9., 19.30
Dobře placená procházka (ČR) 
85´
Záznam jazzové opery
Film Miloše Formana podle 
slavného divadelního představení 
J. Šlitra a J. Suchého.
Vstupné: 70 Kč. Přístupný

vytvořil pevný základ v bažinatém 
podloží. Budova váží 300 tisíc tun a skýtá 
místo pro 14 tisíc osob.

Odtud je to už jen kousek na Palácové 
nám. (Dvorcovaja plóšaď), kde se nachází 
Alexandrův sloup, štábní budova gardo-
vého pluku a Ermitáž. Kdo by si chtěl 
největší muzeum v Rusku skutečně řádně 
prohlédnout, potřeboval by na to několik 
měsíců. Ukrývá totiž 2,7 mil. exponátů. 
Hlavní budovu muzea tvoří carská rezi-
dence – Zimní palác.

Procházka po Něvském prospektu je 
rovněž neskutečným zážitkem. Hlavní 
petrohradská třída, dlouhá 4,5 km a široká 
až 60 m je hlavní tepnou města plnou ob-
chodů, obchůdků a bank.

Další den se z Baltského nádraží pře-
souváme místním pantografem za 56 
RUB (34 Kč) do Nového Petěrgofu (Pet-
rodvorce). Samotná jízda vlakem nám spíš 
připomíná veřejné tržiště. Prodejci zde 
nabízí zboží všeho druhu: noviny, záclony, 
ubrusy, jídlo, pití a DVD. Od nádraží se 
k samotnému komplexu dojde pěšky (cca 
20 min.), maršrutkou nebo autobusem 
za 18 RUB (11 Kč). Petrodvorec byl letní 
rezidencí carů. Leží na jižním břehu Fin-
ského zálivu asi 30 km od Petrohradu. Pro 
Petrodvorec je charakteristická poloha vel-
kého paláce, jenž stojí souběžně s mořem 
na 20 metrů vysokém valu rozdělujícím 
celý nádherný park na horní a dolní část. 
Velká kaskáda spojující palácovou terasu 
s dolním parkem je považována za jeden 
z nejkrásnějších a patrně i největších fon-
tánových komplexů na světě. Skvostem 
jsou Samsonova, Šachovnicová, Pyrami-
dová, Sluneční a Římská fontána, které se 
prostírají v nádherně upravovaném parku. 

Nejkrásnější pohled je od moře, odkud je 
úžasný výhled na Velký palác a Velkou 
kaskádu, na kterou navazuje 400 m dlouhý 
mořský kanál.

Po návratu do Petrohradu se po Něvském 
prospektu dostáváme až k Aničkovovu 
mostu. Tady je přístaviště vyhlídkových 

lodí. Nasedáme a dopřáváme si téměř ho-
dinovou plavbu po petrohradských řekách 
a kanálech.

Od dubna do září je jednou z největších 
atrakcí Petrohradu zvedání třinácti petro-
hradských mostů zejména na Malé a Vel-
ké Něvě. Na většině mostů se otevírají obě 
ramena, na některých, jako např. na Troic-
kém mostě, jen jedno. Mosty se otevírají 
proto, aby mohly městem proplout vysoké 
lodě plující po řece Něvě z Finského záli-
vu do Ladožského jezera a dále po velkých 
ruských řekách až do Moskvy. Mosty se 
otevírají v přesném pořadí. V době od půl 
druhé téměř do pěti hodin ráno je praktic-
ky nemožné dostat se na druhý břeh řeky 
Něvy, která v tuto dobu patří především 
lodím.

Navštěvujeme Alexandroněvskou lávru. 
Klášter založený v roce 1710 Petrem I. pa-
tří ke čtyřem nejdůležitějším klášterům 
v Rusku, které dříve disponovaly nejen 
značnými světskými privilégii, ale byly 
i centry ruské pravoslavné církve.

Navštěvujeme ostrov Děkabristů, kde 
se nachází obrovský Smolenský hřbitov 
a Krestovskij ostrov, kde v parku Pobědy 
spousta obyvatel relaxuje a utíká sem před 
ruchem města.

Večer nastupujeme na Moskevském ná-
draží do nočního rychlíku směr Moskva. 
K jízdence doplácíme 262 RUB (158 Kč) 
za lehátko ve voze  plackartnyj. Nevíme 
jestli je to těmi blížícími se svátky, ale náš 
vůz je plný. Kdo už v „plackartě“ cestoval, 
dokáže si představit, jak to tady za chvilku 
vypadalo. Otevřenými prostory se začaly 
promíchávat veškeré vůně, ale i zápachy.

(dokončení příště)
Jan Machek 

▶

Petrohrad, chrám Kristova vzkříšení

Petrohrad, chrám sv. Izáka
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Pátek 18. 9., 19.30
Jménem krále (ČR) 77´
Historický. 
Píše se 13. století. Království 
českému a markrabství 
moravskému vládne Přemysl
Otakar II. 
Hrají: K. Roden, K. Issová
Vstupné: 70 Kč. Od 12 let

Neděle 20. 9., 17.30
Bolt (USA) 103´
Animovaný/rodinný
Superpes Bolt zažije největší 
dobrodružství až na cestě napříč 
Amerikou.
Vstupné: 65 Kč. Přístupný
České znění

Středa 23. 9., 17.30
Vzhůru do oblak (USA) 102´
Animovaná komedie
Tisíce balónků odnese dům 
starého prodejce balónků do 
divočiny Jižní Ameriky.
Vstupné: 70 Kč. 
Přístupný. Česká verze

Středa 30. 9., 19.30
Únos vlaku 1 2 3 (USA) 105´
Drama/krimi
Běžný den newyorského metra je 
narušen únosem jednoho z vlaků.
Hrají: D. Washingon, J. Travolta
Vstupné: 70 Kč. 
Od 12 let

Říjen

Pátek 2. 10., 19.30
Proroctví (USA) 121́
Thriller/mysteriozní
Padesát let starý vzkaz odhaluje 
své mrazivé tajemství. 
Hrají: N. Cage, R. Bryne
Vstupné: 70 Kč. Od 12 let

Neděle 4. 10., 19.30
Zastav a nepřežiješ 2 – Vysoké 
napětí (USA) 96´
Ještě intenzivnější, ještě akčnější. 
Adrenalinový šok, který vás 
nenechá vydechnout.
Hrají: J. Statham, A. Smart
Vstupné: 70 Kč. Od 15 let

Středa 7. 10., 19.30
Bruno (USA) 83´
Komedie. 
Včera vás dostal Borat, dnes 
přichází Bruno. 
Hrají: S. B. Cohen, G. 
Hammarsten
Vstupné: 65 Kč. 
Od 15 let

Pátek 9. 10., 19.30
Noc v muzeu 2 (USA) 105´
Komedie. 
V muzeu nastala noc, je čas pro 
dobrodružství. 
Hrají: B. Stiller, A. Adams
Vstupné: 60 Kč. Přístupný
Česká verze

Neděle 11. 10., 19.30
Stáhni mě do pekla (USA) 99´
Horor. 
Zběsilá snaha mladé dívky 
o záchranu vlastní duše. 
Hrají: A. Lohman, J. Long
Vstupné: 70 Kč. 
Od 12 let



Světelský zpravodaj září 2009 strana 18 strana 19 září 2009 Světelský zpravodaj 



Světelský zpravodaj září 2009 strana 18 strana 19 září 2009 Světelský zpravodaj 

10. září
Den otevřených dveří
Návštěvníkům bude od 9 do 17 hodin umožněna 
prohlídka domova pro seniory s průvodcem.
Pořadatel: Domov pro seniory Sociálního centra města 
Světlá n. S.

12. září
Světelské babí léto s dechovkou
2. ročník festiválku dechových hudeb.
Účinkují: Dechový orchestr ZUŠ ze Světlé n. S., 
Domažličanka z Domažlic, Křídlovanka z Kutné Hory, 
Lhoťanka z Dolní Lhoty u Luhačovic
Společenský dům – divadelní sál od 14 hod.
Pořadatel: kulturní zařízení KyTICe

12. září
Rozloučení kapely Z-NADORAZ
Taneční zábava na rozloučení se svými fanoušky 
– kapela po 15 letech své existence končí svoji činnost.
Fotbalový stadion od 20.30 hodin (při nepřízni počasí 
v sále hospody v Dolní Březince)
Všem svým fanouškům a příznivcům kapela i touto 
cestou děkuje za dlouholetou přízeň.
Pořadatel: Petr Domkář 

19. září
Hudba Praha
Koncert legendární rockové kapely.
Jako předkapela vystoupí skupina Kejvavý Koně
Společenský dům – taneční sál od 20 hod.
Pořadatel: Martin Maštalíř 

26. září 
Oldies rock párty
Pouťová zábava pro všechny generace 
s reprodukovanou hudbou známých hitů z let 60. až po 
současnost, tzn. od Beatles po Kabát! 
Hraje:  DJ Rocker
Společenský dům – taneční sál od 20 hod.
Pořadatel: BH - koncerty  

26. – 27. září
Svatováclavská pouť
náměstí Trčků z Lípy a Nádražní ul.
Pořadatel: město Světlá n. S.

říjen
Drakiáda a pečení brambor 
Akce pro rodiče a děti – a draky.
Louka u cesty ze sídliště Na Bradle do Dolní Březinky 
Pořadatel: MC Rolnička

2. – 4. říjen
Světelská zahrádka
11. ročník výstavy květin, ovoce a zeleniny
Společenský dům – taneční sál
Pořadatel: MO Českého zahrádkářského svazu

13. říjen
Lev v zimě (James Goldman)
Historické drama podle událostí z anglických dějin. Blíží 
se zima a nemilosrdná rodinná válka o nástupnictví na 
trůn po Jindřichu II. se vyostřuje...
Hrají: Hana Maciuchová, Radoslav Brzobohatý, Vojtěch 
Hájek, Ernesto Čekan, Jiří Chvalovský, Petr Vágner, 
Kateřina Velebová / Irena Máchová
Společenský dům – divadelní sál od 19 hod.
Pořadatel: kulturní zařízení KyTICe

17. říjen
O Balynce
V malém detektivním příběhu z kouzelné zahrady, 
provázeného hudbou a písničkami, se představí herci 
a loutky Karlovarského hudebního divadla.
Vhodné pro děti od 4 do 10 let
Společenský dům – divadelní sál od 15 hod.
Předprodej vstupenek půl hodiny před představením 
v pokladně kina.
Pořadatel: kulturní zařízení KyTICe

listopad
Adventní dílny
Výroba adventních dekorací. 
Klubovna MC Rolnička, každé úterý od 18.30 hod. 
Pořadatel: MC Rolnička

listopad
Putování k perníkové chaloupce
Lampionový průvod světelským parkem.
Pořadatel: MC Rolnička

12. listopad
Mlýny
Nejúspěšnější drama pražského divadla Sklep, volně 
na motivy hry V. Havla a K. Bryndy Život před sebou. 
Věčný konflikt dobra a zla, pravdy a lži, svědomí 
a morálky v každém z nás, a to vše v zeleném, neboť 
tento příběh viděný monoklem nemilosrdného humoru 
se odehrává v malé vojenské posádce kdesi v Čechách 
na pozadí tuhé totality konce 50. let.
Hrají: Monika Načeva / Hana Pafková, Jan Slovák, 
Tomáš Hanák, Jiří Burda, David Vávra / Robert 
Nebřenský, František Váša, Ondřej Trojan / Milan 
Šteindler, Petr Koutecký, Zdeněk Marek
Společenský dům – divadelní sál od 19 hod.
Pořadatel: kulturní zařízení KyTICe

KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH 
AKCÍ ZÁŘÍ- PROSINEC 2009
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prosinec
Vánoční dílny
Výroba vánočních dekorací. 
Klubovna MC Rolnička každé úterý od 18.30 hod. 
Pořadatel: MC Rolnička

4. prosinec
Vánoční koncert školních pěveckých sborů
Kostel sv. Václava od 17 hod.
Pořadatel: ZŠ v Lánecké ul., Světlá n. S.

5. prosinec
Vánoční trhy
náměstí Trčků z Lípy
Pořadatel: město Světlá n. S.

5. prosinec
A možná přijde i Mikuláš...
 • čerti v podzemí
 • zahájení výstavy Mezi loutkou a obrazem  
 v Galerii Na Půdě 
a jiná překvapení nejen na světelském náměstí 
a ve středověkém podzemí 
Pořadatel: kulturní zařízení KyTICe

5. prosinec
Cimbal Classic
Adventní koncert skladeb duchovních a z autorské 
tvorby kapelníka CC D. Štrunce a koled.
Kostel sv. Václava od 19 hod.
Pořadatel: kulturní zařízení KyTICe

9. prosinec
Vánoční koncert Evy Pilarové 
se skupinou Dr. Víta Fialy
Největší hity Evy Pilarové se budou střídat s krásnými 
vánočními melodiemi a českými koledami.
Společenský dům – divadelní sál od 19 hod.
Pořadatel: kulturní zařízení KyTICe

10. prosinec
Vánoční jarmark
ZŠ v Lánecké ul. od 15 hod.
Pořadatel: ZŠ v Lánecké ul., Světlá n. S.

17. prosinec
Vánoční koncert školních pěveckých sborů
ZŠ v Lánecké ul. od 16 hod.
Pořadatel: ZŠ v Lánecké ul., Světlá n. S.

Zahájení předprodeje vstupenek na akce pořádané KZ 
KyTICe je vždy 3 týdny před datem jejich konání v TIC 
(tel. 569 496 676, info@svetlans.cz).

VÝSTAVY V GALERII NA PŮDĚ
nám. Trčků z Lípy 16, 

Světlá n. S.

Provozní doba:
 úterý – pátek   9 – 17 hod.
 soboty, neděle, svátky   13 – 17 hod.
Provozovatel: kulturní zařízení KyTICe

12. červenec – 13. září
Kočárky a kolébky
ze sbírek Miloslavy Šormové z Roztok u Prahy
Unikátní výstava historických kočárků.
Expozice kolébek je umístěna v Muzeu Světelska 
na zámku.

13. říjen – 22. listopad 
Život a dění kolem nás
Mirka Bártová, Lucie Burkoňová, Monika Fridrichová, 
Pavlína Gergerová a Michaela Roženská
Výstava koláží, grafiky, kresby, malby a objektů 
mladých výtvarnic.

5. prosinec 2009 – 31. leden 2010
Mezi loutkou a obrazem
Michaela Bartoňová
Loutky, objekty, návrhy, obrazy a kresby pražské 
výtvarnice.

V GALERII UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ AKADEMIE
Sázavská 547, 

Světlá n. S.

Provozní doba:
v průběhu školního roku po předchozí domluvě
tel.: 569 729 274 
 nebo 569 452 441, linka 144
mobil: 724 331 303
e-mail: koterova@vossvetla.cz 
 nebo 
 nabor@vossvetla.cz

Stálá expozice:
Díla žáků a pedagogů – výtvarníků školy

Vzhledem k tomu, že se kalendář připravuje se značným 
časovým předstihem, je změna v programu vyhrazena.

Zpracovala: Zdeňka Horní

KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH 
AKCÍ ZÁŘÍ- PROSINEC 2009
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Světelské babí léto s dechovkou

KŘÍDLOVANKA – Mistři Evropy 
2008

Kutnohorskou 
dechovou hudbu 
K ř í d l ov a n k u 
založil v roce 
2001 trumpetista 
Michal Chme-
lař. Svůj první 

úspěch kapela slavila již v roce 2003 na 
mezinárodní soutěži Vejvodova Zbraslav, 
kde hned napoprvé vyhrála absolutní ví-
tězství, které zopakovala i v následujících 
dvou letech, navíc i s dalšími oceněními 
(nejlepší dramaturgie, nejlepší sólový 
a pěvecký výkon a nejlepší provedení po-
vinné skladby). V červnu 2006 se kapela 
zúčastnila mezinárodní soutěže decho-
vých hudeb Zlatá křídlovka v Hodoníně, 
kde získala 3. místo a v létě téhož roku se 
ve zlatém finále posluchačské soutěže Čes-
kého rozhlasu Praha umístila na 2. místě. 
Největšího úspěchu Křídlovanka dosáhla 
v roce 2008, kdy zvítězila na Mistrovství 
Evropy v interpretaci české a moravské 
dechovky v Holandsku. Křídlovanka na-
točila zatím dvě CD: v roce 2005 s názvem 
Veselá a v roce 2007 Z marcipánu srdéčko. 
Dnes jsou všichni členové Křídlovanky 
studenty pražské a pardubické konzerva-

toře nebo Akademie múzických umění 
v Praze. V repertoáru Křídlovanky nalez-
neme nejen klasické dechovkové skladby, 
ale i skladby sólové a koncertní.

LHOŤANKA
Nedaleko malebných 

moravských lázní 
Luhačovice se nachází 
malá vesnička Dolní 
Lhota, v okolí také na-
zývaná Lhotka. Oblasti 
se říká Luhačovické 
Zálesí, ale všeobecně se 
říká, že je to Valašsko. 

Dolní Lhota je schoulená pod zříceninou 
starodávného hradu Starý Světlov a pro-
téká jí říčka Horní Olšava. A zde působí 
dechová hudba Lhoťanka, která se snaží 
rozdávat lidem radost. Lidem, kteří si chtě-
jí zatancovat, zazpívat a v dobré pohodě si 
vypít i kalíšek či dva té vyhlášené valašské 
slivovice, které taky říkají Valašská rosa.

Lhoťanka hrává při různých příležitos-
tech jak doma tak i v zahraničí, na plesech, 
koncertech, navštívila řadu přehlídek 
dechových hudeb a je spolupořadatelem 
přehlídky „Maňasovy Sehradice“. Hraje 
skladby různých žánrů a spolupracuje 
s celou řadou hudebních skladatelů a tex-

tařů. Vydala několik zvukových nosičů 
a připravuje se na vydání dalšího.

DOMAŽLIČANKA
Dechová a taneční kapela Domažličan-

ka byla založena 
v listopadu roku 
2000. Jejím 
kapelníkem se 
stal Jan Mleziva 
z Domažlic a je-
ho zástupcem Jo-

sef Kupilík ze Spáňova. Sólistkou kapely 
je JUDr. Eva Dřímalová z Domažlic.

Jak už z názvu kapely vyplývá, má 
velmi blízko k městu Domažlice, protože 
převážná většina členů kapely je právě 
z tohoto města nebo jeho blízkého okolí. 
Domažličanka se za dobu své krátké 
existence velmi dobře uvedla na různých 
akcích nejen na Domažlicku, ale i v za-
hraničí a získala si tak renomé kvalitní 
kapely. V jejím širokém repertoáru jsou 
písničky dechové, taneční a dovede také 
zahrát písničky i jiných hudebních žánrů. 
Kapela účinkuje na tanečních zábavách, 
plesech, koncertuje při různých slavnost-
ních příležitostech.

Zpracovala: Z. Horní
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Kapela Z-NADORAZ končí!

Tato zpráva se rozšířila mezi 
fanoušky a příznivce kapely rych-
lostí blesku. Nebylo to však poprvé, 
proto jsem požádal jejího vedoucího 
Rostislava Brezanského o krátký 
rozhovor.

– Na 12. září jste ohlásili konec exis-
tence kapely Z-NADORAZ. Nedá mi, 
abych se nezeptal, zda je to tentokráte 
definitivní? 

Ano, tentokrát je to skutečně pravda. 
Je také pravda, že několikrát „vyplulo 
na povrch“, že chceme končit. Byly to 
ale jen takové úvahy, nikdy jsme to 
neohlásili oficiálně. 

– Jaké jsou tedy důvody?
Velké časové osobní vytížení všech 

členů kapely, ať už z jakéhokoli dů-
vodu, a také spolu hrajeme již 15 let. 
I když je pro nás muzika všechno, 
nějak nám „docházela šťáva“, proje-
vila se únava, dlouholetá spolupráce, 
a nedokázali jsme tomu již obětovat to, 
co bylo potřeba. 

– Pak se tedy nabízí otázka, jestli se 
k muzice, nebo ještě lépe ke své kapele, 
někdy vrátíte?

To je otázka, na kterou nedokážu 
odpovědět. Třeba nám to bude chy-
bět tak, že se za půl roku zase dáme 
dohromady, protože poznáme, že bez 
toho opravdu nemůžeme být. Nebo se 
opět sejdeme za dva roky. Nebo se už 
také nemusíme sejít vůbec, protože 
nenajdeme spolu už tu společnou mu-
zikantskou cestu. Každopádně nikdo 
z nás definitivně s muzikou nekončí 
a věřím, že ji každý z nás bude zažívat 
jiným způsobem.

– Říkáš každý z nás – jaká je tedy 
momentální sestava kapely?

Jana Vašíčková – basová kytara 
a zpěv, Karel Vašíček – kytara, Zde-
něk Coufal – bicí a zpěv, Josef Šorm 

– klávesy a akordeon, no a já – kytara, 
zpěv.

– Akordeon? Pokud si vzpomínám, 
ten jste v nástrojovém obsazení nemí-
vali…

Ne, ten je v naší muzice teprve dva 
roky, nástupem Pepíka Šorma za klá-
vesy.

– Kolik se vlastně vystřídalo v kapele 
muzikantů?

No, formování kapely bylo docela 
složité. Vystřídalo se u nás nespočet 
muzikantů, ale aktivně se zapojili 
do naší produkce tito členové: Pepa 

Mejstřík – basová kytara, Pavel Olij-
nyk – zpěv, Pepa Nykl – zpěv, Karel 
Stehlík – zpěv, Martin Nazirov – zpěv 
(ten vlastně jen dlouhodobě zkoušel, 
ale prakticky nikdy nevystoupil). 
Našim prvním bubeníkem byl Jarda 
Hrůza, který s námi natočil i první CD 
Jedním uchem tam a druhým dovnitř. 
Klávesák Jirka Doležal s námi hrál od 
založení kapely v roce 1994 do roku 
2006 a podílel se na nahrávání obou 
CD, tedy i cédéčka Tolik tváří. Dále 
musím zmínit kluky, kteří se nám sta-
rali o zvuk, udělali pro kapelu spousty 
práce, a tedy je samozřejmě považu-
jeme za členy kapely – Standa Peluch 
a Jirka Vágner. Takže, jestli dobře po-
čítám, celkem 13 aktivních členů.

– To je docela slušná řádka! Máte 
tedy dvě natočená cédéčka. Čím se 
ještě můžete pochlubit?

Kromě natočení zmíněných dvou 
CD jsme natočili dva videoklipy Sen 
bezdomovce a Nadoraz, které běžely 
svého času v pořadu Noc s Andělem na 
ČT2 a na TV ÓČKO. Jinak nás velmi 
potěšily výhry v regionální hitparádě 
v Českém rozhlase, ale především ví-
tězství na rádiu ROCK MAX ve Zlíně 
v dubnovém kole 2007. Tam nás nikdo 
neznal. Také jsme byli nesmírně rádi, 
že jsme se dostali na open-air festivaly, 
jako byla Rocková Lipnice (ročníky 
2004 až 2008), Kunčice 2007 a Rock 
pod Hostýnem (2007 a 2008).

– Kterou svoji skladbu hodnotíte jako 
nejúspěšnější?

Rozhodně to byla a je Zdeňkova 
(text i hudba) Vrchovina. Tuto skladbu 
použilo i rádio Region Český rozhlas 
jako znělku ke své soutěži Vysočina 
známá, neznámá. A myslím, že si ji 
lidé zapamatovali nejvíc.

– Kdo u Vás skládal muziku a texty?
Většinu skladeb složil Zdeněk Cou-

fal, něco jsem složil já, ale vždy to 
byla týmová práce kapely. Na tvorbě 
skladeb u druhého cédéčka se také ob-
rovskou měrou podílel Karel Vašíček.

– Máte toho dost za sebou a dosáhli 
jste poměrně slušných úspěchů. Je těž-
ké se prosadit?

Ano, je to velmi těžké. Konkurence 
je obrovská, média a pořadatelé vy-
bíraví. Je to otázka štěstí, peněz, ale 
především být v pravý čas na pravém 
místě. Je to o opravdové dřině – abyste 
byli z těch nejlepších, musíte na sobě 
hodně, opravdu hodně pracovat. Dát 
si cíl a jít za ním hlava nehlava. Také 
ale musíte samozřejmě tvořit skladby, 
které se budou líbit a to se dá jen těžko 
odhadnout. Především hrát to, co vás 
baví. Z muziky musíte cítit radost, 
každá přetvářka se pozná. 

– Je něco, co bys chtěl závěrem sdě-
lit?

Teď bych rád mluvil za celou kapelu. 
Děkujeme všem, kteří nám kdykoli 
a jakkoli pomáhali, především Petrovi 
Domkářovi, firmě Glasspo, Městskému 
úřadu Světlá nad Sázavou, jmenovitě 
paní Janě Kupčíkové, Karlu Vašíčkovi 
st., Frantovi Pertlovi, Luboši Novákovi, 
klukům z HC Dolní Březinka, bratrům 
Lebedovým a spoustě dalších, na které 
jsem nechtěně zapomněl. 

Za kapelu dále děkuji všem, kteří 
chodili na naše vystoupení, nebo nás 
alespoň rádi poslouchali. Vždy jsme 
vám hráli rádi! Buďte v muzice vy-
bíraví, nepropadejte laciným brakům, 
podporujte rockovou muziku a mějte 
se rádi!

Závěrem vás zvu na naši poslední 
zábavu dne 12. září ve Světlé nad Sá-
zavou na fotbalovém stadionu.

– Děkuji za rozhovor.
Jaroslav Vála

Foto: Stanislav Peluch
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Lev v zimě (James Goldman)

Historická hra s humorným nad-
hledem... Podle událostí z anglických 
dějin. 

Na začátku 12. století se anglický 
král Jindřich II. a jeho manželka Ele-
anora Aquitanská musí rozhodnout, 
který z jejich tří synů Lev v zimě vstu-
penky bude vládnout. Každý z nich, 
Richard, John a Geoffrey, chce trůn 
získat. Jindřichova žena Eleanora je 
ochotna království rozdělit, král je 
ovšem proti a usiluje, aby Lev v zimě 
vstupenky království zůstalo jednotné. 
Blíží se zima a situace se vyostřuje, 
začíná nemilosrdná rodinná válka 
o trůn, kterou vyhraje ten nejsilnější 
a nejschopnější. V sázce je budouc-
nostLev v zimě vstupenky  celé říše.

Filmová verze Lva v zimě získala tři 
Oscary včetně ocenění za nejlepší film 
a scénář.

Délka: 2 hod. 20 min.

Z městského kina

Městské kino ve Světlé n. S. promítalo 
během prázdninových měsíců osmnáct 
filmů. Nejvíce návštěvníků zhlédlo film 
Doba ledová 3, který si tento zájem prá-
vem zasloužil svým nápaditým a vtipným 
provedením. Dále diváky zaujaly filmy 
Líbáš jako bůh, Noc v muzeu 2 a Případ 
nevěrné Kláry, natočený podle jednoho 
z bestsellerů Michala Viewegha.

Věřím, že i podzimní nabídka vás osloví 
a určitě si z ní něco vyberete. Již v září 
vás pozveme na český film Jménem krále 
s Karlem Rodenem v hlavní roli a na pů-
vabnou animovanou komedii Vzhůru do 
oblak. V dalších měsících to budou filmy 
Bruno, Muži v říji a velice zdařilá kome-
die Všude dobře, proč být doma. Vánoční 
čas vám zpříjemní film Bobule 2.

Doufám, že vás naše nabídka zaujme 
a těším se na vaši návštěvu.

Eva Doležalová, městské kino

Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek za-
koupených od 15. června do 21. srpna

Beletrie
Canfield Jack - Slepičí polévka 
pro otce a syna 
  - povídky, které jsou balzámem pro 

duši
Follet Ken - Na věky věků  

 - volné pokračování bestselleru Pi-
líře země

Frodien Ulrich - Přežij!
  - válečný román
Chevalier Tracy - Ohnivý tygr
  - historický román
Morton Kate - Dům u jezera 
  - barvitý příběh z Austrálie
Slavíček Jiří - Lampionový průvod 
  - další román autora knihy Kemp 

Žebrákov

Naučná literatura
Virtue Dotčen - Poselství andělů 

- hledání smyslu života
Hubáčková Jana - Zpověď Evropanky 

- nahlédnutí pod pokličku Bruselské 
politiky

Floyd Esme - Masáže celého těla 
Liška Juraj - Kolumbijská triáda 

- nový cestopis z Jižní Ameriky

Jihlava 
- dějiny našeho krajského města

Vokolek Václav - Neznámé Čechy 
- toulky po zajímavostech Česka

Hátleová Karla - Drátované šperky II 
- návod ke zhotovení zajímavých do-
plňků

 Autoškola 2009
Polívková Alena - Jak být in 
v písemném projevu 

- praktický pomocník pro každého

Knihy pro děti a mládež
Walker Richard - Jak funguje 
neuvěřitelné lidské tělo podle Koumáků
52 nápadů pro děti na každý týden 
v roce
Rákosníková Jiřina - Studánko Rubínko 

- nová říkadla a písničky pro děti
Kahoun Jiří - Jak se mají včelí medvídci 

- pohádky pro nejmenší
Kratochvíl Miloš - Jejda a Helemes 

- pohádkové vyprávění
Wagnerová Magda - Houpáš 

- pohádky o zvířátkách
Štulcová Renáta - Růže a krokvice 

- historická detektivka pro mládež
Franková Hermína - Jedna zrzka navíc 

- dívčí román

Eva Kodýmová

KyTICe – připravuje

13. říjen – 22. listopad
v Galerii Na Půdě
Život a dění kolem nás
Mirka Bártová, Lucie Burkoňová, 

Monika Fridrichová, Pavlína Gergerová 
a Michaela Roženská

Výstava koláží, grafiky, kresby, malby 
a objektů mladých výtvarnic.

17. říjen
O Balynce
V malém detektivním příběhu z kou-

zelné zahrady, provázeného hudbou 
a písničkami, se představí herci a loutky 
Karlovarského hudebního divadla.

Vhodné pro děti od 4 do 10 let
Společenský dům – divadelní sál 

od 15 hodin. 
Předprodej vstupenek půl hodiny před 

představením v pokladně kina.
Pořadatel: kulturní zařízení KyTICe

Při vernisáži výstavy v Rytířském sále 
světelského zámku 19. července byl

akademický malíř a grafik Josef Saska 
jmenován čestným občanem města.

-jv-
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rozhovor měsícerozhovor měsíce
Již několik dní mají sklárny ve Světlé 

nad Sázavou nového majitele. Stal se 
jím pražský podnikatel Lubor Červa. 
Hovořili jsme spolu o světelské sklárně, 
o jejích bývalých majitelích, o skle, ale 
i o hospodářské krizi.

– Mohl byste se prosím našim čtenářům 
na úvod představit?

Já to vezmu trošku zkráceně. Jsem ro-
dilý Pražák, absolvent gymnázia a moje 
dosavadní praxe zahrnuje práci rekvizi-
táře ve filmovém studiu Barrandov, sklad-
níka starožitností, údržbáře historických 
vozidel, strojníka, kulturního referenta 
v Laterně Magice, obchodníka se zvířaty 
a následně obchodníka s ochrannými 
pracovními pomůckami. Čili sklo tam 
nikde opravdu nefiguruje a skutečně jsem 
k němu přišel až s myšlenkou zakoupení 
továrny ve Světlé.

– Jak sám říkáte, v minulých profesích 
sklo vůbec nefiguruje. Co vás tedy vedlo 
ke koupi sklárny? 

To byla čistá souhra okolností. Informaci 
jsem dostal od mého kamaráda z finanční-
ho oddělení, že sklárna je v insolventním 
řízení a bude v konkurzu nabízena zno-
vu k prodeji. V podstatě byl rozhodující 
také ten fakt, že v Čechách se sklo vždy 
vyrábělo a sklářství má už nějaký zvuk 
i v cizině, tak se mi zdálo rozumné víc se 
o to zajímat.

– S jakou vizí do skláren jako nový maji-
tel nastupujete?

My už jsme oficiálně naše cíle ně-
kolikrát zmiňovali a nic se na tom ne-
změnilo. Nejpozději první týden v říjnu 
spustíme první pec, na které jsou při-
pevněny tři přístroje na výrobu crysta-
litu čili bezolovnatého skla. V současné 
době pracujeme na tom, abychom měli 
zakázky a abychom byli schopni vyrábět 
nepřetržitě. To je věc, ke které všechno 
nyní směřuje. Ale co momentálně řeší-
me a je strašně důležité, je to, že musíme 
dát vše znovu dohromady. Například 
sklad obalových materiálů, ve kterém 
se dnes nikdo nevyzná, dále pak s  tím 
související prodejné a neprodejné zá-
soby z minulých období. Snažíme se 
to nějakým způsobem zmapovat, začí-

náme zboží nabízet klientům z celého 
světa a daří se.

– Vy říkáte, že se daří. Jdou tedy výrobky 
hodně na odbyt?

Samozřejmě máme všechny minulé 
zákazníky, kteří spolupracovali se svě-
telskou sklárnou i s celou skupinou BCT 
(Bohemia Crystalex Traiding) a jsme 
s nimi i nadále v kontaktu. Spousta z nich 
už továrnu navštívila, například zákazníci 
z Ameriky, z Japonska, z Jižní Afriky, 
Italové, Rusové, Bělorusové. Ti všichni 
skutečně továrnu navštívili. Takže, jak je 
vidno, zájem potenciálních zákazníků je. 

– Jak se vy, jakožto podnikatel, díváte na 
probíhající globální hospodářskou krizi. 
Myslíte si, že má ještě sklářský průmysl 
v krizi, ale i po ní, určitou perspektivu?

Na krizi se dívám tak, že věřím slovům 
některých odborníků. A sice, že jsme 
teprve na začátku skutečné hospodářské 
krize. Co se týká uživení hospodářstvím, 
jsem zásadním skeptikem. Nebudu tady 
vyprávět, proč si to myslím. Je to samo-
zřejmě složité. 

Nicméně jsem přesvědčen, že se máme 
všichni ještě strašně dobře, stále je z čeho 
vybírat. Co se týče sklářského průmyslu 
v Čechách, je už Česko jednoznačně 
mrtvola. Co se dříve dělalo lidskou rukou, 
foukalo se, dekorovalo, to je v podstatě 
historie. Dnes se sklo vyrábí v Rusku, 
Indonésii, v Africe nebo i v Čechách 
a hlavním kritériem je, aby výrobky byly 
levné, tedy strojově vyráběné. Stroj doká-
že dvacet čtyři hodin denně chrlit výrobky 
a tím je konkurenceschopný. Pak je úplně 
jedno, kde se sklo vyrábí, ale s tradicí 
českého skla to má bohužel společného 
pramálo. Skutečné sklářské umění je už 
dávno pryč.

– A myslíte si, že se situace zlepší nebo že 
se bude jen zhoršovat?

Bude se to jen zhoršovat. Zbylé firmy 
dělají velké série s olovnatým sklem, které 
je strašně drahé. Pak samozřejmě zbude 
těch pár, co budou vyrábět exkluzivní 
záležitosti a udrží si svůj trh.

– Vy jste byl několikrát v médiích spo-
jován s bývalými majiteli, kteří dovedli 
sklárnu až do insolventního řízení. Někteří 
minulí zaměstnanci a obyvatelé Světlé tak 
mají pochopitelnou skepsi vůči novému 
managementu…

Obecně musím říct, že tak, jak to na-
koupili lidé z tisku, rozhlasu a televize, 
tak já bych byl ve stejné skepsi jako oni. 
Beru to jako děsivou křivdu na mé osobě, 
protože se mi ještě nikdo ani neomluvil 
za to, že mne takhle obvinil. To je samo-
zřejmě neuvěřitelný výmysl a nikdy se to 
neprokáže, protože to tak nikdy nebylo. Já 
jsem s původními majiteli nikdy nebyl ve 
spojení. 

Už jsem kdysi zmiňoval, že jsem viděl 
pana Součka jedinkrát v životě a ještě 
k tomu dvacet minut. Konzultoval jsem 
s ním záležitosti týkající se skláren ve 
Světlé, kdy jsem zjišťoval různé infor-
mace. Pana Květa jsem v životě neviděl. 
Pravděpodobně je to nějak spojované přes 
osobu současného ředitele, pana Faita, 
který s bývalými řediteli spolupracoval. 
Já osobně jsem s nimi nemohl být z žád-
ných důvodů spojován. Toto je opravdu 
informace, která se absolutně nezakládá 
na pravdě.

– Řekl jste, že jste se s panem Součkem 
jedinkrát v životě sešel, co vám řekl za 
informace?

Ano, dal mi poměrně zajímavé infor-
mace. Mimo jiné jsem se dozvěděl, že po-
chází ze sklářské rodiny. Když jsme spolu 
seděli v Praze ve Štěpánské ulici, trochu 
mě to, přiznám se, překvapilo, protože mi 
nepřipadal jako z typické sklářské rodiny. 
Ale v podstatě se o sklárně vyjadřoval 
vesměs pozitivně. Bývalí majitelé právě 
masivně investovali finanční prostředky 
do zlepšení technologie. Také říkal, že 
světelská sklárna je ze zkrachovalých 
objektů nejlepší, co se týká technického 
stavu.
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Rukovět́  začínajícího voliče

Milí mladí přátelé,
nastává období, kdy se někteří z Vás 

v období mezi červnem 2006 a říjnem 
2009 stali plnoletými, a mohou tak poprvé 
ve svém životě volit a aktivně tak přispět 
k sestavení poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky v mimořádných 
volbách v říjnu tohoto roku. 

Protože si nedělám iluze, že na našich 
školách, od základních až po vysoké, se 
standardně vedou na toto téma zasvěce-
né politologické diskuse, chtěl bych těm 
z Vás, kteří o to stojí, vnést do problemati-
ky parlamentních voleb trochu přehled.

Především Vás chci vyzvat, abyste 
k volbám šli. Pro nás starší, kteří jsme pro-

šli komunistickou mocivládou, je možnost 
svobodně vyjádřit názor ke směřování 
naší země velkým zadostiučiněním. Tím, 
že k volbám nepřijdete, dáváte najevo 
pohrdání hodnotami, o kterých se v za-
stupitelském sboru diskutuje a které Vás 
dennodenně obklopují. Nevolič je jakýmsi 
černým pasažérem společnosti, veze se, 
ale kam jede, je mu jedno.

Protože předvolební plakáty, letáky či 
televizní a rozhlasové spoty jsou často 
nic neříkající, pohříchu i navzájem sobě 
podobné, předkládám informace, které 
Vám je pomohou dekódovat alespoň 
u těch stran, které tvoří dosavadní par-
lament. 

Budete-li volit ODS (Občanskou demo-
kratickou stranu), vítěze posledních parla-
mentních voleb, dáváte najevo, že Vám 
záleží na co největší svobodě každoden-
ního lidského konání, na svobodě názoru 
a slova, na svobodě cestování a poznávání, 
dále dáváte najevo, že nejraději rozhoduje-
te o všech svých záležitostech sami, aniž 
by Vám do toho kdokoli mluvil. Cítíte, 
že sami nejlépe víte, jak naložit se svými 
penězi, že uděláte jen takové dluhy, které 
jste schopni splatit a v žádném případě 
nezatížit jejich splácením Vaše děti. Dále 
dáváte na zřetel Vaše odhodlání dosáhnout 
takového vzdělání, které Vás co nejvíce 
osvobodí – umožní Vám dosáhnout 

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

– Takže si myslíte, že krach světelské 
sklárny byl způsoben tím, že bývalí maji-
telé investovali mnoho peněz na zlepšení 
technologie?

Ne, to určitě není ten důvod. Já bych to 
viděl tak, že krach celé skupiny urychlila 
krize, dále pak nevole bankovních ústavů 
nadále sklárny financovat. Možná také 
k tomu přispěl i poměrně drahý nákup 
továren, právě formou úvěrů, ale také cel-
kový špatný stav ekonomiky nebo hluboko 
zakořeněné odbory. Fakticky v každém zá-
koutí fabriky se tyčila nějaká aktivita odbo-
rů. To je samozřejmě celý komplex věcí, ale 
dle mého názoru se nedá moc dobře řídit 
firma z kanceláře ve Štěpánské ulici.

– V médiích mimo jiné proběhla infor-
mace, že se koupí skláren, kde vy jste 
vyhrál konkurz, začne nebo už začala 
zabývat BIS (Bezpečnostní informační 
služba) a někteří zákonodárci…

Celé to vzniklo právě kvůli údajnému 
spojení s bývalými majiteli skláren. Jde 
o takovou úsměvnou taškařici. Toto šetře-
ní už bohužel proběhlo. 

– Opravdu to šetření už skončilo?
Kdyby něco zjistili, měli by se i ná-

sledně omluvit. Ale tady není nikdo 
schopen říci, že to nebyla pravda a byla 
to lež, zkrátka lživá pomluva. 

– Takže Vy už máte výsledky toho šet-
ření?

Samozřejmě, že nikdo nemá žádné vý-
sledky a nikdy žádné také nebudou a nebu-
de se o tom dále hovořit. Pouze až se někdy 
sklárna ve Světlé dostane znovu například 
do médií, i v pozitivním slova smyslu, tak 
tam vždycky bude vsuvka „podezřelý ze 
spolupráce s bývalými majiteli“. Bohužel, 
takto už to bude navěky. 

– Stačil jste se za tu dobu, co jste se stal 
novým majitelem skláren ve Světlé, sezná-
mit s městem, jeho obyvateli, potenciální-
mi zaměstnanci?

Ještě tolik ne. Přirozeně už znám paní 
starostku a další lidi, které jsem musel 
navštívit. Ale jinak celý svůj pracovní den 
trávím zde v továrně. Na další poznávání 
je ještě do budoucna stále dost času.

– Jak budete postupovat při výběru no-
vých zaměstnanců? Již dříve jste avizoval, 
že se jejich počet dosti zúží…

Určitě to nebude jednoduchá situace, 
protože ti nejlepší technici odešli a našli 
si jinou práci. Na druhé straně se spousta 
lidí ráda vrátí. Jinak výběr zaměstnanců 
skutečně nechám na lidech, kteří budou 
pověřeni na určitých odděleních. Veškerou 
personální politiku řídí pan Fait a v tomto 
mu důvěřuji. Maximálně se mohu vyjádřit 

tehdy, když je mi někdo opravdu hodně ne-
sympatický. Hledáme lidi, které práce baví 
a jsou schopni kvůli tomu něco udělat.

- Jaké jsou vaše podnikatelské a osobní 
plány do budoucna?

Ty osobní nejsou zase až tak důležité.

- Ale někoho by zajímat mohly…
Kdybych měl vybrat něco osobního, tak 

naše rodina je v radostném očekávání, pro-
tože v listopadu se nám narodí třetí dítě.

– Tak to gratuluji.
Z toho pracovního hlediska je to jed-

noduché. Chceme podchytit kompletněji 
strategii továrny. Nyní pracujeme na spuš-
tění druhé pece, což jsme původně vůbec 
neplánovali, ale museli jsme, protože byla 
ve velmi špatném stavu. Též je důležité, 
abychom našli odbyt pro tuto druhou pec, 
a aby se to celé uvedlo do provozu. Samo-
zřejmě si také přeji, aby to celkově bylo 
ještě více ekonomicky výhodné. 

– A kdy počítáte, že toto uvedete do 
provozu?

Troufám si říci, že v lednu nebo únoru 
by to bylo možné.

- Děkuji za rozhovor a přeji mnoho osob-
ních i pracovních úspěchů.

Šárka Nevoralová

▶
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na co nejlepší pracovní místo, a tedy 
na co nejlepší výdělek – přičemž chápe-
te, že je to především na Vás a Vašich 
schopnostech. Je Vám dále jasné, že ve 
Vašich nejlepších pracovních letech bude 
potřeba myslet na přilepšení Vaší budoucí 
penze např. formou spoření. Volič této 
strany pravého středu spoléhá především 
sám na sebe a věří  SVÝM schopnostem, 
svým rukám a své hlavě, je odhodlán 
se  sám  maximálně přičinit o prospěch 
svůj a svých nejbližších a teprve potom 
požadovat sociální výpomoc. Volič této 
strany nepotřebuje rozsáhlý stát s jeho 
armádou úředníků. Nespoléhá se na něj, 
neboť považuje stát (prolezlý korupcí) za 
nejhoršího vlastníka a opatrovníka. Ob-
čanská demokratická strana podporuje 
naše pozice v NATO, radar považuje za 
prioritu, v otázce Evropské unie snad 
konečně překonala destruktivní vliv prezi-
denta a schválila většinou svých poslanců 
a senátorů Lisabonskou smlouvu. Výho-
dou ODS je, že po prohraných krajských 
a senátních volbách na podzim prošla jis-
tou sebereflexí a s náskokem zvítězila ve 
volbách do Evropského parlamentu. Na-
opak ji poškozuje, že se občas její vysocí 
představitelé nechají vyfotografovat s lid-
mi z domácího vysokého byznysu, místo 
aby zdrženlivostí v těchto kontaktech 
dokumentovali odpor k protekcionářství 
a ke korupci.

Typický občanský demokrat je člověk 
svobodomyslný, finančně spíše ukázněný, 
neprojídající, co si nevydělal, chce mini-
mální státní aparát, protože úředníkům 
nevěří, nízké daně a co nejvíce tvůrčí 
a myšlenkové svobody pro jednotlivce. 
Nezávidí, věří ve své vlastní síly, spíše se 
snaží než hořekuje.

Budete-li volit ČSSD (Českou stranu 
sociálně demokratickou), druhou stranu 
z posledních voleb, dáte sobě i svému oko-
lí najevo, že až tak moc sami sobě nevěříte, 
že rádi své starosti třeba o vzdělání, své 
zdraví, o peníze, které vyděláte, přenechá-
te úředníkům. Svobody potřebujete jen tak 
přiměřeně, možná proto, že dost dobře ješ-
tě nevíte, co to svoboda vlastně je a na jak 
strašně dlouhou dobu jsme ji ztratili. Volič 
ČSSD, častěji než volič ODS, věnuje část 
své svobody úřadům – státu. Zadlužení 
se, třeba formou spotřebitelských úvěrů, 
je pro Vás docela vítanou šancí k nákupu, 
s jejich výší a úspěšností splácení si láme-
te hlavu daleko méně než volič pravicový. 
Vy, kteří volíte sociální demokracii, máte 
k sociálním dávkám a vůbec k zadlužo-
vání státu docela kladný vztah. Ochotně 

▶ je přijímáte, aniž by vás motivovaly 
k usilovnější výdělkové činnosti či stu-
diu. Je třeba, abyste věděli, že tyto dluhy, 
které narostly především za vlád sociální 
demokracie, vlastně zadluží kromě Vás 
i Vaše děti, často ještě nenarozené. Pro 
voliče ČSSD je stále těžko srozumitelné, 
že zaplacením třicetikorunového poplat-
ku ve zdravotnictví umožňují zdravotním 
pojišťovnám vytvořit zdroje pro úhradu 
nákladných operačních zákroků, pro do-
voz životzachraňujících léků a přístrojů, 
které kdokoli z nás může kdykoli v nouzi 
potřebovat. Každý chce být v případě 
ohrožení svého života léčen těmi nejlépe 
vyškolenými odborníky a těmi nejlepšími 
léky a přístroji. Vy jistě také, ale pro ně-
které je problém zaplatit v lékárně 30 Kč za 
položku na receptu. Sympatizant s ČSSD 
obecně vítá vůli státu řešit jeho záležitosti 
a čím více úředníků jeho případ řeší, tím 
se cítí bezpečněji.

ČSSD je stranou proevropskou, s NATO 
nemá problém, zato s případnou radarovou 
základnou paradoxně ano, přestože to byla 
ona, kdo smlouvu o ní s Američany na 
vládní úrovni rozjížděla. Vadou na kráse 
ČSSD je bezesporu přímo animální nená-
vist vůči občanským demokratům. Cokoli 
řekne ODS, je principiálně špatně, přestože 
například cestu zdravotnickým poplatkům 
vehementně prošlapával nynější hejtman 
David Rath. Ve své ideové zaslepenosti 
strana neváhá osobami svých hejtmanů 
obcházet zákony, které jí nevyhovují. Nese 
rozhodující odpovědnost za pád vlády 
uprostřed evropského předsednictví.

Typický sociální demokrat je člověk 
naoko lidový. Neváhá vypůjčené peníze 
doslova projíst. Další peníze by rád získal 
zvýšením daní lidí pracovitějších, vzdě-
lanějších, zkrátka úspěšnějších. Má rád, 
když si jím vedený stát půjčuje, nechápe, 
že to budou těžce splácet jeho děti. Stát je 
pro něj instituce, která vše moudře posou-
dí a vyřídí.

Budete-li volit KSČM (Komunistickou 
stranu Čech a Moravy), třetí stranu v po-
řadí, nevyhnete se problému. Ten problém 
tkví ve Vás samých. Budete se muset vy-
rovnat s tím, že volíte stranu, jejíž prapor 
je nejen červený od barvy, ale stále ještě 
rudý od zaschlé krve obětí své krutovlády 
(1948-1989). Tato strana se nejen nevzdala 
svého názvu, ale co je ještě horší, nevzdala 
se své hrůzné ideologie třídního boje, ide-
ologie, která je při životě jen v KLDR a na 
Kubě, ideologie, která znamená vlastně 
permanentní občanskou válku a za kterou 
se táhnou miliony mrtvých ve stalinských 

trestných táborech zvaných GULAG (do-
poručuji přečíst si Jeden den Ivana Děniso-
viče od Solženicyna) a statisíce vězněných, 
mučených a všemožně perzekuovaných 
našich občanů, kteří se provinili pouze 
tím, že měli jiný názor. Představte si, mla-
dí přátelé, že byste kdekoli, třeba někde na 
diskotéce, řekli cokoli kritického na naši 
vládu, parlament či prezidenta. Dnes je to 
samozřejmě normální a možné. Ne tak za 
vlády komunistů. Hned druhý den jste za-
tčeni, protože barman, který vám naléval, 
byl estébák, a obžalováni z podvracení 
republiky a socialistického zřízení a třetí 
den jste na Borech na 5 let nepodmíněně. 
Myslíte, že to není možné? Ale je! Přečtě-
te si od Vladimíra Škutiny Prezidentův 
vězeň. Ostatně jedna z proslulých komu-
nistických prokurátorek je toho času v naší 
světelské věznici. Pozásluze. Spravedlivé 
to ale není. Zatímco tato prokurátorka 
je v teple, v suchu, nemusí pracovat a je 
krmena, ona a další posílali za nic buď 
na smrt (Milada Horáková, gen. Heliodor 
Píka a mnoho dalších), nebo do cel, kde 
se netopilo ani v zimě, kde na nucených 
pracích v dole a lomech dřeli o hladu 
a nemocech bez jakékoli lékařské péče 
nejlepší synové a dcery našeho národa. 
Byl tam výkvět našeho západního letectva, 
který s velkým štěstím přežil válku a třeba 
i nacistické zajetí, ale nepřežil bolševický 
lágr doma, ale i mnoho hrdinů od Dukly, 
kteří by svou chrabrostí a neohrožeností 
mohli po válce ohrozit pozici Gottwaldo-
vých soudruhů. Volbou KSČM byste volili 
stranu, která je extrémně levicová, totálně 
kolektivistická, to znamená, že po svém 
nástupu k moci opět ukradne všechno 
všem. Podniky, dílny, obchody, zkrátka 
živnosti, s poukazem, že jsou nemravné 
a vykořisťující, sebere všem vlastníkům 
opět půdu i se všemi stroji a dobytkem, 
zrestauruje JZD, zavře nejen hranice, ale 
především všechny nepohodlné, znárodní 
supermarkety, dosadí do nich Pramen 
a Jednotu a my všichni se budeme opět tla-
čit ve frontách: ve čtvrtek na maso, v úterý 
na jogurt (pozor, byl jen jeden druh), 
každé třetí pondělí na banány, a budeme 
si navzájem blahopřát, že jsme sehnali toa-
letní papír a vložky. Milí mladí, začínající 
voliči! To není scénář z katastrofického 
filmu. Přesně toto už tady bylo dlouhých 
41 let! Vy jste to nezažili. Gratulujte si 
a děkujte demokracii, že jste občany s ti-
síci možnostmi. 

Voličům této strany nikdy ztráta svobody 
nevadila, protože nikdy po žádné netoužili 
a nikdy žádnou neměli, stačilo jim prase, 
které krmili kradeným zrním z JZD do 
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bandasky, ve které si ráno nesli do práce 
meltu. Voliči této strany dodnes nepocho-
pili, že fašismus a komunismus jsou jako 
dvě rodné sestry – jedna vyznává rasovou, 
druhá třídní nenávist. Komunisté žijí často 
ve schizofrenii: děti mají dobře placená 
místa u zahraničních firem, studují nebo 
přímo pracují na Západě (v lůně prohni-
lého imperialismu) a jejich rodiče tady 
doma volí komunisty. Vyznejte se v tom! 
KSČM je proti našemu členství v NATO, 
ačkoli jinou alternativu kolektivní evrop-
ské bezpečnosti nenabízí, radar jako prvek 
pasivního protiraketového štítu nechce, 
rovněž naše členství v Evropské unii je jí 
proti srsti. Je možno po Světlé občas slyšet, 
že alespoň byla za komunistů pro všechny 
práce. Ano, byla to umělá zaměstnanost. 
Vlaky vozily z plzeňské škodovky hutní 
díly do Michalovců na východním Slo-
vensku, tam je obrousili a poslali do Plzně 
vagóny zpátky ke kompletaci. Naše strojí-
renská a vůbec meziválečná vyspělost se 
v 80. letech propadla mezi rozvojové státy. 
Takže: Kupředu levá!

Budete-li volit KDU-ČSL (Křesťansko 
demokratickou unii – Československou 
stranu lidovou), čtvrtou stranu minulých 
voleb, i tady budete muset důkladně 
zapřemýšlet, co že to před Vámi leží za 
kandidátku. Co je to za stranu? Každo-
pádně v ní dochází ke štěpení. Stávající 
KDU-ČSL se po vsetínském sjezdu pod 
Cyrilem Svobodou vydala spíše k levému 
středu. Část jejich voličů s tím ale má 
problém. Možná aspirace na povolební 
spolupráci s ČSSD bude asi pro ně ne-
stravitelná. Už jen případné pochopení 
pro progresivní zdanění, čili výraznější 
státní přerozdělování může křesťanského 
voliče zneklidnit. Akcentace křesťanského 
pohledu na svět a institutu rodiny je sice 
hodná chvály, ale nemusí stačit. Mladého 
voliče kromě jiného zajímají podmínky 
vzdělávání, možnosti uplatnění po ukon-
čení školy, spravedlivé ohodnocení jeho 
práce s minimálním nejnutnějším zdaně-
ním a otevřený svět. Současní vysocí borci 
KDU-ČSL nechápou, že zpomalováním 
deregulace nájemného svým příznivcům 
spíše škodí a že např. zametením kauzy 
Čunek pod koberec rozhodně další členy 
do svých řad nezískají. KDU-ČSL vždy 
sdružovala spíše lidi pracovité, se zájmem 
o vzdělání a s křesťanskou orientací. Ško-
da, že se velmi málo v praktické politice 
její představitelé řídí známým biblickým 
ano, ano – ne, ne. Ubylo by politických 
krucánek a ubylo by těch, kteří považují 
Svobodovu a Šojdrové KDU-ČSL za ne-

věstku, která po volbách půjde s tím, se 
kterým to bude výhodnější. 

Tomu se snaží vzdorovat odštěpenec-
ká nová strana TOP 09, kterou založili 
bývalí úspěšní ministři Kalousek a kníže 
Schwarzenberg. Zdá se, že to bude rovněž 
strana na křesťanské platformě, která však 
ponese znaky liberalizmu – nízké daně 
bez daňové progrese, která by u sociálních 
demokratů trestala pilné, vzdělané a pra-
covité, nízkou úlohu státu pouze pro oblast 
obrany, vnitra, části kultury, zdravotnictví 
a veřejné správy. TOP 09 rovněž nechce 
dovolit levicové „rabování“ státního roz-
počtu, chce snižovat jeho deficit, čili dluhy 
nás všech. Je to rozhodně strana, která by 
těm mladým voličům, kteří sázejí na tra-
diční společenské hodnoty, odpovědnost 
a touží po prosperitě, mohla být hodně 
blízká. Už jen postava Karla Schwarzen-
berga je stoprocentní zárukou nepodplati-
telnosti a čestnosti.

Budete-li volit SZ (Stranu zelených), 
budete postaveni před volbu: přidat se k či-
telnější Bursíkově Straně zelených, nebo 
koketovat s myšlenkou na nějakou jejich 
odštěpeneckou odnož? Je-li Vám blízká 
ekologická tématika, a to u mladých bývá 
častěji, můžete se k zeleným svým hlasem 
přidat. Z logiky momentálního stavu 
vyplývá, že daleko blíže do parlament-
ních lavic mají Bursíkovci. Nejsou bez 
problémů, ale jasněji a zřetelněji formulují 
své myšlenky než uražené bývalé členky 
Kuchtová, Zubová a Jakubková. Dělá to 
na mne dokonce dojem, že Bursíkovci 
alespoň nějaké myšlenky mají. 

Zamyslete se však, mladí přátelé, co 
vlastně volbou Zelených volíte. Některé 

„zelené“ myšlenky jsou velmi nakažlivé 
a volil by je skoro každý – trvale krásná 
zdravá příroda, čisté vodní toky, zelená 
energie, nekontaminované potraviny, 
vzduch jako průzračná studánka. Krásné, 
že! Ale volbou tohoto programu musíte 
druhou stranou připustit, že to bude muset 
být život bez aut, bez pracích prášků, bez 
televize, protože energie z obnovitelných 
zdrojů na spotřebiče stačit nebude a ato-
movky budou zastaveny. Přibude sice koní, 
ale ubude práce, protože hospodářství se 
prakticky zastaví, do stavení se vrátí pe-
trolej a šikovnější si vyrobí louče. Trochu 
jsem to přehnal, vím, ale rozpory zejména 
v energetickém programu této strany jsou 
obtížně stravitelné. Faktem ale je, že eko-
logie do společnosti patří, nesmí však být 
diktátem.

Dle dalších společenských hledisek je 
SZ stranou spíše pravostředovou, ekono-

micky srozumitelnou a čitelnou, s komu-
nisty na žádné úrovni nespolupracující. 
Trpí poněkud komplexem malé strany 
a nepochopení, to však mohou být dět-
ské bolesti této nové parlamentní strany. 
Podporuje školství a vzdělání, na zneuží-
vání sociálních dávek se dívá jako strana 
pravicová. Říká ano Evropské unii, naše 
členství v NATO považuje za pilíř obra-
ny, radarovou základnu jakožto součást 
kolektivní evropské bezpečnosti většinou 
akceptuje, s výhradami říká rovněž ano 
registrovanému partnerství.

Takže, milí mladí voliči! Charakteris-
tika pěti nejsilnějších našich politických 
stran a nově vzniklé TOP 09, a s tím i cha-
rakteristika Vaše, nemůže být v tomto 
článku vyčerpávající. Vím to. Je to rozsáh-
lé politologické téma, které by vydalo na 
diplomovou práci. Tento článek si klade za 
cíl nahradit v této tématice rodiče a školu, 
pokud se této tématice nevěnovali či byla-

-li nedostačující. Nastávající volby budou 
pro Vás, nejmladší plnoleté, příležitostí 
poprvé ve svém životě vystoupit občansky 

– spoluvytvořit svou volební účastí prvky 
naší i Vaší budoucnosti. Volte a dejte si 
záležet!  MUDr. Milan Bohanes

KyTICe má své neoficiální 
webové stránky

Již více než rok můžete na www.kyti-
ce-svetla.ic.cz nalézt neoficiální webové 
stránky „KyTICe – neoficiální web kultur-
ního zařízení Světlá nad Sázavou“.

Stránky se snaží informovat nejen o kul-
turním a společenském dění ve městě, ale 
i v jeho okolí a v metropolích kraje (Jihla-
va, Třebíč, Telč).

Na tvorbě webu se také mohou podílet 
jeho návštěvníci či organizátoři různých 
akcí tím, že o akci dají vědět prostřednic-
tvím okénka Tipy od vás nebo na e-mail 
kytice.svetla@gmail.com.

Pevně věřím, že tato webová stránka 
bude jejím návštěvníkům dobře sloužit.

-vh-

Výše zmiňované neoficiální stránky Ky-
TICe vznikly a nadále zůstávají soukro-
mou aktivitou autorky. Naše organizace 
tuto studentskou aktivitu vítá, ale zároveň 
upozorňujeme potenciální uživatele těchto 
stránek, že za obsah, aktuálnost a správ-
nost zde uvedených informací neneseme 
žádnou odpovědnost.

Mgr. Jana Kupčíková
ředitelka 
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Světelská zahrádka

Základní organizace Českého zahrád-
kářského svazu ve Světlé n. S. pořádá 
i v letošním roce již tradiční výstavu ovo-
ce, zeleniny a květin nazvanou příznačně 
Světelská zahrádka.

Od pátku 2. října do neděle 4. října 
bude v sále Společenského domu k vidě-
ní přehlídka výpěstků nejenom místních 
zahrádkářů. Návštěvníci budou také mít 
možnost si zakoupit květiny pokojové 
i pro venkovní pěstování, cibulky květin 
pro výsadbu, dále pak med a výrobky 
z včelího vosku.

Pořadatelé by byli velmi rádi, kdyby 
kdokoliv (i nečlen svazu zahrádkářů) 
rozšířil exponáty o své pěstitelské úspěchy 

– všichni potenciální vystavovatelé jsou ví-

táni v průběhu celého předcházejícího dne 
před zahájením výstavy. 

Na vaši návštěvu se těší světelští zahrád-
káři.   Josef Skala

Co nového v TIC?

S příchodem hlavní turistické sezony 
rozšířilo Turistické informační cent-
rum nabídku propagačních materiálů 
o několik dalších položek. Po turistické 
vizitce a bloku s odtrhávacím plánkem 
města s turistickými zajímavosti na 
rubu přišla na řadu obdobná odtrhávací 
mapka okolí města s nejbližšími turis-
tickými cíli, jako je hrad Lipnice, Mi-
chalův statek v Pohledi apod. Uvedený 
materiál obdrží zájemci zdarma.

Další novinkou jsou tzv. magnetky. 
Plastová s motivem kostela sv. Václava 
se prodává za 49 Kč, tři kovové s histo-
rickými pohledy na město a na zámek 
jsou ještě ve výrobě. 

Do konce roku je sice ještě daleko, 
ale to neznamená, že si už nyní ne-
můžete koupit stolní kalendář na rok 
2010 Vysočinou křížem krážem z pel-
hřimovské Tiskárny a vydavatelsví 
999 s. r. o. Třiapadesát fotografií Jana 
Říhy představuje známé i méně známé 
záběry z měst (nechybí ani Světlá nad 
Sázavou) i přírody v průběhu čtyř roč-
ních období. Prodejní cena kalendáře 
je 90 Kč.

A na závěr několik materiálů z jihlav-
ské příspěvkové organizace Vysočina 
Tourism: infomapa Po stopách histo-
rie s přehledem přístupných památek, 
infomapa Aktivní léto s nabídkou 
rozhleden, koupališť, lanových center 
atd. a malá skládačka Vysočina, kterou 
vydal sekretariát hejtmana krajského 
úřadu a která představuje celý náš kraj. 
Poslední novinkou jsou Turistické novi-
ny koncipované jako pozvánka na akce 
v druhé polovině léta a obsahující zá-
roveň tipy na návštěvu méně známých 
lokalit kraje. 

-jv-

Sport i posezení v Mrzkovicích

15. srpna se na hřišti a přilehlých zahra-
dách konala zábavná akce, kterou v Mrz-
kovicích už tradičně pořádáme v závěru 
prázdnin. Základem akce jsou vždy spor-
tovní a zábavné soutěže pro děti, kterých 
se letos zúčastnilo asi padesát. Disciplín 
bylo tentokrát deset – skákání v pytlích, 

poznávání věcí se zavázanýma očima, 
házení míčkem, nošení vajíčka na lžíci, 
střelba, chytání ryb, skládání obrázků, 
hasičské stříkání vody na plechovku, mi-
nigolf a sjíždění na lanovce. Děti za každý 
splněný úkol dostaly sladkou odměnu a na 
konci si mohly vyrobit z balonků zvířátka 
nebo pomalovat sádrový odlitek.

Vyhladovělí účastníci si pochutnali na 
opékaném čuníkovi. Protože nám přálo 
počasí, akce se protáhla do pozdních 
hodin. Ujít si ji nenechali nejen děti, ale 
i starší občané vesnice. K tanci a poslechu 
nám výborně hrála kapela BOKS. 

M. K , foto: Vladimír Koudela

Poděkování

Komunistická strana Čech a Moravy 
děkuje všem, kteří na Světelsku odevzda-
li hlasy jejím kandidátům ve volbách do 
Evropského parlamentu. Výsledek voleb 
ve světelském obvodu vyzněl pro KSČM 
úspěšně. Velmi si ceníme důvěry, kterou 
nám tím voliči prokázali.

ZO KSČM Světlá n. S.
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Wimbledon na antuce

Slavný tenisový Wimbledon se hraje 
na trávě, zatímco Světelský Wimble-
don, určený tenisovým amatérům, se 
odbývá na antukových kurtech TK 
Sklo Bohemia. Ale na zajímavosti to 
tomuto tradičnímu tenisovému klání 
vůbec neubírá.  

Letošní již 29. ročník se hrál o druhém 
prázdninovém víkendu a pořadatelé byli 

příjemně překvapeni početnou účastí. 
Jedenačtyřicet hráčů v hlavní soutěži 
dvouhry, to žádný z turnajů na světel-
ských dvorcích dlouho nepamatuje. Mezi 
startujícími byli například vyznavači re-
kreačního tenisu z Jihlavy, Třeště, Kutné 
Hory, přijel i tenista z Prahy, nejvíce těch 

„přespolních“ však bylo z Havlíčkova Bro-
du a Chotěboře. Světlou ve dvouhře re-
prezentovalo dvanáct tenistů, ovšem mezi 

poslední šestnáctku se probojovali pouze 
dva: Radek Vála a kapitán fotbalového 
áčka FK Sklo Bohemia Bohuslav Císař. 
Překvapilo brzké vyřazení mnohonásob-
ného účastníka turnaje a dvojnásobného 
vítěze Ladislava Vosyky. Do osmičky se 
dostal po vítězství 6:4, 6:2 nad Kubátem 
z Ledče již jen Vála, když Císař podlehl 
7:6, 0:6, 4:10 Halíkovi z Radostína. I tak 
byla turnajová atmosféra vynikající 

Vyznejte se ve svých penězích (8)

Půjčky (2. část)
Jaký typ půjčky si beru?
Hodně záleží na výběru správného typu 

půjčky. Úroková sazba se u jednotlivých 
produktů velmi liší. Můžeme si půjčit pe-
níze za 5 %, ale také za 30 %. Pojďme se 
tedy podívat, jaké dluhy si dnes můžeme 
pořídit:

Hypotéka:   5 až 6 %
Americká hypotéka: 7 až 10 %
Spotřebitelský úvěr:  10 až 15 %
Kreditní karta: 10 až 30 %
Kontokorent:  10 až 20 %
Nebankovní půjčky:  hodně a hodně 
   desítek, někdy 
   i stovek procent

Jak už je vidět na první pohled, rozpětí 
sazeb je velmi vysoké a vyplatí se vy-
brat ten správný dluh. Pokud si půjčíme 
300 000 na pět let, vrátíme při 7% úroku 
o 56 tisíc navíc. Pokud si ale půjčíme za 
20% úrok, vrátíme navíc 258 tisíc. Po-
drobnosti o jednotlivých typech úvěrů 
najdete v článku Typy úvěrů. Tip pro vás: 
Stáhněte si na webu úrokovou kalkulačku 
a spočítejte si, kolik celkem splatíte z va-
šeho úvěru.

Jaký je poměr mého příjmu a splátky?
Je velmi důležité, aby náš rodinný 

rozpočet nebyl „nadoraz“. Splátky dluhů 
by neměly být vyšší než 40 % celkových 
příjmů.  Zároveň platí, že čím vyšší je 
poměr příjmu a splátky, tím důležitější je 
mít připravené řešení pro případ výpadku 

Placená reklama

příjmu v podobě  pojistky nebo krátko-
dobé rezervy. Další podrobnosti najdete 
v článcích Vyznejte se v pojištění a Typy 
rodinných rezerv.

Ještě existuje jeden druh úvěru, o kte-
rém jsme zatím nemluvili. Říká se mu 
konsolidační úvěr. Tento typ úvěru slouží 
k sloučení několika dluhů do jednoho. 
Zpravidla se sníží splátka tím, že se špatné 
úvěry sloučí a natáhne se doba splatnosti. 
Konsolidační úvěr vypadá velmi lákavě, 
ale je velmi nebezpečný. Podrobnosti ke 
konsolidačnímu úvěru je věnován samo-
statný článek. Pokud byste se dostali do 
situace, že jej budete potřebovat, prostu-
dujte si tento článek velmi pečlivě. Za 
nezvládnutým konsolidačním úvěrem je 
velmi často exekutor. 

Zadlužit se je velmi jednoduché. Zadlu-
žujte se jenom dobrými dluhy. Dobrý dluh 
je ten, který vám pomáhá bohatnout. Ná-
kup spotřebního zboží na dluh nám k bo-
hatství nepomůže. Zadlužte se hypotékou 
na pořízení vlastního bydlení, ale dělejte to 
s rozmyslem. Vyplatí se mít k tomu zpra-
covaný finanční plán od profesionálního 
finančního poradce.

Další rady a tipy 
najdete zde: 

www.pkfinance.cz.

Petr Krajcigr, 
finanční 

konzultant

Víte, že…

… pražská firma Mikrovox v létě instalo-
vala ve vestibulu světelského nádraží nové 
informační zařízení pro cestující, které 
výrazně zlepšilo kulturu cestování?

-jv-

▶
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Světeláci na triatlonu pod Melechovem

Triatlon Malý železný muž / žena Me-
lechova v Koutech u Ledče vyrostl od 
svého založení v roce 1998 za dvanáct 
let do velkého sportovního podniku, 
který již tradičně obohacuje letní spor-
tovní kalendář na Vysočině. A že je to 
uznávaný triatlonový závod, dokazuje 
každoroční pravidelná účast některých 
reprezentantů. 

V letošním 12. ročníku, který se konal 
25. července, byl nejrychlejší devětadva-
cetiletý reprezentant v dlouhém triatlonu 
Tomáš Bednář z Jihlavy, který však závo-

dí v barvách Triexpert Teamu Praha a bylo 
to jeho již čtvrté vítězství pod Melecho-
vem. 400 m plavání, 35 km jízdy na kole 
a 6500 m terénního běhu dokázal zvlád-
nout za 1:30:23 hod. Ze sedmi startujících 
žen byla nejlepší též reprezentantka Lenka 
Fanturová z USK FTVS Praha. S časem 
1:36:37 hod. skončila v celkové klasifikaci 
všech startujících na pěkném 12. místě, 
přičemž závod pro ni byl součástí přípravy 
na Evropský pohár. 

Pod Melechovem měla zastoupení 
i Světlá na Sázavou. Všestranný sporto-

a určitě k tomu přispělo ideální teni-
sové počasí. Ve čtvrtfinále Vála prohrál 
s pozdějším vítězem Kubátem z Chotěbo-
ře 3:6, 2:6, a tak finále dvouhry bylo zcela 
chotěbořské Kubát – Málek. V pěkném 
finále, které by určitě neudělalo ostudu 
leckterému turnaji registrovaných tenistů, 
zvítězil nynější hokejový trenér Kubát.

Ti, kteří neuspěli v prvních kolech 
hlavní soutěže dvouhry, měli možnost 
si zahrát soutěž útěchy. Z devatenácti 
hráčů se do finále probojovali Světeláci, 
všestranný sportovec Jaroslav Procházka 
a bývalý fotbalový plejer Jiří Novotný. 
Cenu pro vítěze si nakonec po vítězství 
10:8 odnesl Procházka.

Při turnajích neregistrovaných je tra-
dičně oblíbenou soutěží čtyřhra a letošní 
Světelský Wimbledon nebyl výjimkou. 
Startovali i hráči, kteří neměli pro dvou-
hru síly či odvahu. Pozornost účastníků 

turnaje a stejně tak diváků byla upřena 
na zajímavou dvojici tvořenou sedmde-
sátiletým Světelákem Mirkem Lepeškou, 
který od roku 1969 žije trvale za mořem 
v USA, a někdejším vynikajícím tenistou 
Zdeňkem Caklem. Tento deblový pár 
se dostal do semifinále, ve kterém však 
podlehl mnohem mladší dvojici Vosyka, 
Plecitý ve třech setech 1:6, 6:1, 8:10. Ve 
finále čtyřhry potvrdili svoji formu fina-
listé dvouhry Kubát s Málkem, Vosyku 
s Plecitým porazili celkem přesvědčivě 

▶

Fot́kovi atleti po letní pauze

Ani v době světového šampionátu v Ber-
líně světelští atleti z tartanové dráhy u ZŠ 
v Komenského ulici neodpočívali. V úterý 
18. srpna startovala šestice svěřenců trené-
ra Jozefa Foťka v barvách svého mateřské-
ho klubu Hvězda SKP Pardubice v závodě 
40. ročníku Východočeského turné atletů 
na stadionu AC Pardubice. Vítězství 
špičkové sprinterky Hany Ptáčníkové se 
v běhu na 300 m starších žákyň očekávalo. 
S časem 42,29 sec. si Foťkova svěřenkyně 
vytvořila osobní rekord – a to již takovou 
samozřejmostí nebylo! 

Kvalitním výkonem se prezentoval 
patnáctiletý Jan Zahradníček, který mezi 
staršími žáky skončil  na třistametrové 
trati třetí v osobním rekordu 40,57 sec. 
Osobní rekord na stejné trati dokázala také 
zaběhnout o dva roky mladší Tereza Kolá-
řová. Ač věkem mladší žákyně, závodí již 
v kategorii starších. S časem 46,98 s ob-
sadila pěkné páté místo. V kategorii žen 
běžela Květa Fialová 100 m překážek za 
18,21 s a Květa Pajerová měla na 400 m čas 
1:01,5. Ondřej Kovanda běžel čtyřstovku 
v osobním rekordu 51,53 s. 

Text a foto: jív

Tereza Kolářová a Jan Zahradníček na 
světelském tartanu

Jaroslav Procházka, vítěz soutěže útěchy 

6:1, 6:2. Odměnou vítězům i poraže-
ným finalistům hlavní soutěže dvouhry, 
soutěže útěchy a stejně tak soutěže ve 
čtyřhře byly hodnotné ceny, ale jedna 
cena se pořadatelům nedostala. Měla ji 
obdržet ředitelka turnaje Zdena Štěrbová. 
Téměř sama turnaj připravila, stihla na-
sazovat hráče na kurty a ještě byla vidět 
za pultem v bufetu. Tu cenu by si určitě 
zasloužila! 

Závěrečné výsledky:

Čtvrtfinále dvouhry: 
  Popek (Kochánov) – Slota (Přiby-

slav) scr., Kubát (Chotěboř) – Vála 
(Světlá n. S.) 6:3, 6:2. 

  Málek (Chotěboř) – Böhm (Havlíč-
kův Brod) 6:1, 6:0. 

  Halík (Radostín) – Vak (Havlíčkův 
Brod) 6:1, 6:2.

Semifinále dvouhry: 
  Kubát – Popek 6:2, 6:3, 
  Málek – Halík 6:3, 6:4.

Finále dvouhry: 
  Kubát – Málek 6:3, 6:4

Semifinále čtyřhry: 
  Plecitý (Vilémovice), Vosyka (Svět-

lá) – Cakl, Lepeška 6:1, 1:6, 10:8
  Kubát, Málek – Císař, Vála (oba 

Světlá n. S.) 6:0, 6:4

Finále čtyřhry: 
  Kubát, Málek – Plecitý, Vosyka 6:1, 

6:2

Finále soutěže útěchy: 
  Procházka – Novotný (oba Světlá 

n. S.) 10:8. 
Text a foto: jív

Ředitelka turnaje Zdena Štěrbová 
u hracích „pavouků“
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vec, osmačtyřicetiletý Jaroslav Procház-
ka, startoval v deseti melechovských 
triatlonech z dvanácti, letošní dokončil na 
49. místě a s časem pod dvě hodiny se tak 
dostal mezi takzvanou elitu. S letošním 
výsledkem 1:53:37 hod. se zlepšil proti 
loňskému startu o 26 minut. V sedmičce 
odvážných žen byla též světelská Gabriela 
Šťastná. Z devadesáti startujících jednot-
livců dokončila závod na 75. místě za dvě 
hodiny a 14 minut, což ji v kategorii žen 
zařadilo na 4. místo. 

Triatlonový závod nejsou jen vítězství, 
která si může přisvojit každý, kdo závod 
dokončí, ale přináší též chvíle sportovní 
smůly. Ta se přilepila na dalšího Světeláka, 
skutečného triatlonového amatéra Slavo-
míra Slabíka. Po svém loňském prvním 
startu v Koutech, kdy nevěděl, co ho bě-
hem tří disciplín čeká, šel 25. července do 
závodu s cílem zlepšit si svůj loňský čas 
2:51:07 hod. 

Po uplavání čtyř set metrů v chladné 
vodě přírodního koupaliště v Koutech byl 
s časem 7:59 min. na 38. místě a věřil si 
zejména v následující cyklistické časti. Žel 
právě kolo jej zradilo. Po pěti kilometrech 
jízdy prorazil galusku zadního kola, do cíle 
došel po svých, ale tragédii z toho nedělal. 
Hned za cílovou čárou v kruhu své rodiny 
přemýšlel o příštím 13. ročníku. Věří, že 
smůlu si vybral již letos a ta třináctka pro 
něj bude šťastná. 

Text a foto: jív

Od 5. do 11. července 2009 proběhl 
již 2. ročník letního hokejového sou-
středění nejmladších světelských ho-
kejistů. Soustředění se konalo tak jako 
o loňských prázdninách v Dobré u No-
vé Vsi. Sešlo se nás celkem 17 kluků 
a holek. Prožili jsme krásný týden plný 
sportu, zábavy a nezapomenutelných 
zážitků.

Každý den byl v sedm hodin budíček, 
po kterém následovala rozcvička. Po 
snídani byl dopolední trénink. Tréno-
vali jsme běh, skok, hod, kliky, střelbu 
z luku a ze vzduchovky a taky si zahrá-
li opravdový fotbalový zápas proti svě-
telské fotbalové přípravce. V poledne 
byl vždy výborný oběd, po kterém jsme 

mohli odpočívat, abychom nabrali síly 
na odpolední program, který byl vět-
šinou na kolech. Odpolední vyjížďky 
byly velice náročné. 

Za celý týden jsme najeli téměř 80 
km. Podívali jsme se například do 
Pelestrova, na Lipnici a do dalších za-
jímavých míst v okolí Dobré. Večery 
jsme trávili většinou u ohně opékáním 

špekáčků a jiných dobrot. Ve 22.00 hod. 
byla večerka.

Zpestřením našeho náročného týdne 
byla návštěva Honzy a Katky z Liberce, 
kteří nám do Dobré přivezli aquazor-
bingovou kouli a několik párů skáka-
cích bot, abychom se mohli dostatečně 
vyřádit. K dalším nezapomenutelným 
zážitkům letošního soustředění byla 
vzácná návštěva Dana Nekonečného, 
dále setkání s vodníkem a vílou a také 
noční stezka odvahy plná strašidel a sa-
mozřejmě nechyběla cesta za pokladem.

Poslední večer u táboráku proběhlo 
vyhodnocení celotýdenní kempové sou-
těže. Všichni zúčastnění byli oceněni 
a odměněni.

Touto cestou, my účastníci letošního 
hokejového kempu, chceme poděkovat 
všem, kteří se o nás celý týden výborně 
starali a věnovali nám svůj volný čas. 
Především Pavlovi Lacinovi a paní Ma-
rii Kohoutové a samozřejmě všem, kteří 
jim pomáhali. Velký dík patří panu Mi-
lanu Broklovi a jeho pekárně za pečivo, 
které nám denně věnoval.

Kluci a holky 
ze světelské hokejové přípravky

Světelská Gabriela Šťastná na trati 
běžecké části triatlonu

Slavomír Slabík (vpředu) vede po defektu 
kolo do cíle

Letní hokejový kemp
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Je již tradicí, že los připraví světel-
ským fotbalistům na tradiční Svato-
václavskou pouť nějakého atraktiv-
ního soupeře. A není tomu jinak ani 
pro letošní pouťový sváteční den. 

V 8. kole I.A třídy se v neděli 27. září 
od 15.30 hod. střetnou fotbalisté FK 
Sklo Bohemia Světlá n. S. s fotbalisty 
Dlouhé Vsi. Pikantnost zápasu je v tom, 
že světelský trenér František Polák 
právě z této obce pochází a v mužstvu 
hraje jeho bratr. Po třech odehraných 
kolech soutěže si ani jeden ze soupeřů 
nemohl radostí vyskakovat. Fotbalisté 
z Dlouhé Vsi měli na svém kontě tři 
body za senzační vítězství 4:1 v I. ko-
le v derby utkání v Pohledu. Potom to 
byly dvě prohry, doma s Věžnicí 0:3 
a v Janovicích 1:5. To stačilo pouťovým 
soupeřům Světlé na 11. místo v tabul-
ce. Domácí svěřenci Františka Poláka 
byli po třech kolech na předposledním 
13. místě s jedním bodem za remízu 
v Chotěboři. V prvním kole Světlá pro-
hrála 0:1 v Humpolci a potom doma 1:2 

s Žirovnicí. Do pouťového zápasu však 
budou mít obě mužstva na svém kontě 
další čtyři utkání. Kolik jim přinesou 
bodů a kam je zařadí v tabulce I.A třídy,  

Dvou přípravných kempů na ledě 
se v srpnu zúčastnila desetiletá 
brankářka hokejové přípravky HC 
Sklo Bohemia Monika Sobotková. 

Soustředění na zimních stadio-
nech v Havlíčkově Brodě a Humpolci 
uspořádal Dívčí hokejový výběr Čech 
a Moravy za podpory Komise mládeže 
při Asociaci ligových klubů ženského 
hokeje. První seznámení s ledem měla 
děvčata ročníků narození 2002 až 1997 
od 2. do 8. srpna v havlíčkobrodské 
Kotlině, přičemž součástí přípravného 
kempu byla speciální brankářská ško-
la, které se zúčastnili též talentovaní 
chlapci z hokejových klubů Moravy. 
Brankářka ze Světlé se dle slov trenérů 
mezi kluky rozhodně neztratila. 

Druhý kemp se konal od 9. do 
15. srpna v Humpolci. Obou akcí se 
zúčastnilo 36 dívek z celé České re-
publiky a Slovenska. Malé hokejistky 
v každém týdenním setkání absolvo-
valy vždy 12 tréninkových jednotek, 
střídavě na ledě, na hřišti a v plavec-
kém bazénu. Monika Sobotková byla Hokejová brankářka Monika Sobotková

František Polák při sekání fotbalového trávníku

je otázkou. To je tedy pozvánka na pou-
ťový fotbal na hřišti v Nádražní ulici. 

  
 Text a foto: jív

nominována na mezinárodní turnaj 
v minihokeji 3. tříd do Humpolce 
29. a 30. srpna. Dívčí hokejový výběr 
byl v tomto turnaji soupeřem chla-
peckých týmů z klubů zvučných jmen, 

například HC Moeler Pardubice, HC 
Slavia Praha, Kometa Brno, HC České 
Budějovice a ze Slovenska ŠHK HOBA 
Bratislava. 

Text a foto: jív

Pout́ový fotbal

Brankářka již bruslí



Světelský zpravodaj září 2009 strana 34 strana 35 září 2009 Světelský zpravodaj 

• 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

PŘIVÝDĚLEK 
PRO 

VŠECHNY!!!

Kontaktujte mě:
e-mail: k.hel@centrum.cz

tel. 737 197 159

• připojení k internetu nutností •
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Máte dvě hodiny denně čas?

www.internetjob.cz/kov

PRACOVNÍ 
PŘÍLEŽITOST 
NA PC

Záběr z nové expozice Kameníci na Světelsku 
(foto: Jaroslav Vála)
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