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

Jednání zahájila starostka města přiví-
táním přítomných a provedením kontroly 
zápisu z jednání minulého. Jednotlivé 
úkoly jsou průběžně plněny.

RM se zabývala materiálem bytové 
komise:

 • Po projednání odkládá rozhodnu-
tí o přidělení bytů 1+2 v Sázavské 
ul. čp. 546, 1+2 v Kolovratově ul. 
čp. 487 a 1+1 v Lipničce čp. 30.

 • RM schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy do 31. 12. 2009 s možností 
prodloužení při plnění si povinnos-
tí paní V. Pipkové, Sázavská 546 
a p. M. Matelovi, Josefodol 24.

 • Doporučuje nepřidělovat služební 
byt v Jelenově ul. čp. 30 a ponechat 
rozhodnutí o jeho využití na vede-
ní ZŠ Komenského a provést ještě 
v tomto roce výměnu oken v bytě 
paní Danihelové, Lánecká ul. čp. 59 
v případě ušetření finančních pro-
středků z výměny oken v Sázavské 
ul., případně v ul. Dolní.

Schůze rady 2. září

Vážení čtenáři,
prožíváme svatováclavské časy, pa-

pežskou návštěvu Benedikta XVI., rok 
několika krizí (ekonomické, politické 
a morální) a málokdo si dokáže před-
stavit budoucnost našeho národa a státu 
v růžovém světle. Poselství života a smrti 
svatého Václava, patrona české země 
a národa, nese znaky solidárnosti, práva 
a řádu i v promluvách Benedikta XVI. 
Existuje mnoho silných poselství, která 
je potřeba adresovat všem lidem, zejmé-
na mladším generacím, v perspektivě 
velké kulturní a morální hloubky, aby 
se proces sjednocování národů neomezil 
jen na materiální a ekonomické aspekty, 
ale aby v sobě obsahoval také bohatství 
sdílených hodnot, nezbytných pro zajiš-
tění důstojnosti každého člověka. Postava 
svatého Václava, morálního člověka, 
spravedlivého vládce a křesťana v tradici 
obsahuje některé fabulizační prvky. Dob-

rý vládce otvírající vězení, bořící popra-
viště, netrestající a milosrdný by opravdu 
nedosáhl u svého lidu a šlechty právo, 
řád a mír. Za jeho vlády určitě fungoval 
preventivní, ale i represivní nápravní 
systém a došlo i k potrestání nepravostí 
způsobem vlastním době a zvykům. Jeho 
historické pozitivum a důvod jeho sva-
tosti spočívá však v postoji k poddaným 
a v práci pro svůj lid. Svatý Václav při-
nesl po dlouhém vykořisťování a útlaku 
lidu právo a důstojnost i toho nejposled-
nějšího poddaného. Uvědomil si, že jeho 
lid je opravdu jeho lidem, pochází z jeho 
středu a pokud se má zle lid, má to nedo-
zírné následky na budoucnost a prosperi-
tu ne jenom jednoho národa a jeho vládce, 
ale dopadá i na jiné národy, jak ekono-
micky, tak sociálně i kulturně. V naší 
zemi mohou fungovat základní principy 
práva, lidské důstojnosti a prosperity je-
nom tehdy, pokud si představitelé národa 

uvědomí, že politika není jenom dobrým 
prostředkem k získání moci, vlivu, zná-
mostí a financí, pokud nápravní systém 
začne fungovat tak, jak má a potrestá ty, 
kteří si to opravdu zaslouží v plné míře, 
pokud se všechno, co bylo zdefraudová-
no a jinak odcizeno vrátí tam, kam patří, 
pokud nám nebude lhostejné dění kolem 
nás a konečně odvrátíme mysl od požit-
ků, svého ega a nezájmu o jiné lidi a dění 
kolem nás. Tento svět a doba potřebuje 
otevřené, morální a spravedlivé občany, 
kterým není jedno, co se děje kolem nich, 
poctivě střeží právo, společný majetek 
a důstojnost každého člověka. To je život, 
smrt a odkaz svatého Václava, snažme se 
ho naplnit. Na konec citace části Svato-
václavského chorálu, v této době tak ak-
tuální: „Svatý Václave, nedej zahynouti 
nám ni budoucím“.

Mgr. Marek Marcel Šavel

Slovo úvodem

 • Ukládá vedoucí odboru MIRR 
a Mgr. Tourkovi svolat jednání 
ohledně správy bytového fondu 
města Světlá n. S. Dále ukládá od-
boru MIRR zadat zpracování od-
borného posudku stavu služebního 
bytu v Jelenově ul. čp. 30 a jeho dal-
ší využitelnosti.

 • Souhlasí s provedením úprav v by-
tě p. Michala Dvořáka, Sázavská 
ul. čp. 546 na vlastní náklady ná-
jemníka. Úpravy v bytě spočívající 
ve výměně kuchyňské linky (včet-
ně spotřebičů), podlahové kryti-
ny a obkladů budou zaneseny do 
paspartu bytu u TBS města Světlá 
n. S.

 • RM schvaluje výměnu linky a spo-
ráku v městském bytě v bytovém 
domě v Dolní ul. čp. 942 ve Světlé 
n. S., který užívají nájemníci man-
želé Špačkovi.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR a TBS, 
termín: 30. 9. 2009. 

RM projednala materiál ředitele TBS 
města Světlá n. S.:

 • Doporučuje ZM Světlá n. S. schválit 
vyjmutí části plochy č. 3 o výměře 
cca 2 000 m2 určené pro podnikatel-
ské aktivity z prodeje a ponechat ve 

vlastnictví města pro potřebu zámě-
ru TBS Světlá n. S. 

 • Souhlasí s vypracováním GP na od-
dělení pozemků za účelem vyjmutí 
části plochy č. 3 o výměře cca 2 000 
m2 určené pro podnikatelské aktivi-
ty. Dále souhlasí se změnou ceníku 
za převzetí odpadu do sběrného 
dvora a s prodejem 98 ks starých 
zvonových kontejnerů na plast a pa-
pír a s nákupem kontejnerů nových.

  
RM po projednání schvaluje:

 • Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlou-
vě o dílo č. SP9-1909-SR9-0551 na 
akci Výměna oken v kuchyních by-
tových domů čp. 941, 942 Dolní uli-
ce, Světlá n. S. Předmětem dodatku 
je snížení ceny. Zajistí: vedoucí od-
boru MIRR, termín: 30. 9. 2009.

 • Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 
smlouvy o dílo na akci Rekonstruk-
ce osvětlení tělocvičen ZŠ Lánecká 
čp. 669 ve Světlé n. S. Předmětem 
dodatku je navýšení ceny z důvodu 
změny projektu na navýšení počtu 
svítidel a posunutí termínu. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 9. 2009. 

 • Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 
smlouvy o dílo na akci Výměna 
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oken bytového domu čp. 546 ulice 
Sázavská, Světlá n. S. Předmětem 
dodatku je navýšení ceny. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 6. 2009.

 • Schvaluje provedení vytyčení hra-
nic pozemků v katastrálním území 
Kochánov a objednání geometrické-
ho plánu, který bude hrazen všemi 
vlastníky dotčených pozemků. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2009.

 • Pronájem části pozemku KN parc. 
č. 1163 v katastrálním území Svět-
lá n. S. o výměře cca 367 m2 paní 
L. Stáníčkové za 734 Kč/rok a proná-
jem části pozemku KN parc. č. 1163 
v k. ú. Světlá n. S. o výměře 460 m2 
p. L. Blažkovi za cenu 920 Kč/rok. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 30. 9. 2009.

 • Schvaluje ukončení nájemní smlouvy 
mezi městem Světlá n. S. a p. O. Sý-
sem (pronájem zahrádky u obytné-
ho domu ve Františkodole) ke dni 
30. 10. 2009. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 30. 10. 2009.

 • Realizaci ozelenění a úpravy po-
zemku prostranství kolem pomníč-
ku a lípy na Malé Straně firmou 
Vítězslav Novák, Zahradnické 
práce a péče o dřeviny, Ledečská 
3026, 580 01 Havlíčkův Brod. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 12. 2009.

 • Odprodej nepotřebného kancelářské-
ho nábytku a věcí „ze ztrát a nálezů“ 
občanům v cenovém rozmezí 10 až 
100 Kč. Jedná se o věci, které byly 
nalezeny a poté uloženy do „ztrát 
a nálezů“ (kola, tašky, batohy, spacá-
ky, oblečení, kočárky, telefony, stany 
a jiné). V případě nezájmu o odkup 
kancelářského nábytku a věcí „ze 
ztrát a nálezů“ navrhuje věci vyřadit 
a poté zlikvidovat.

 • Provedení nezbytné opravy jízd-
ních kol v dobrém technickém stavu 
a jejich ponechání v majetku města 
s následným využitím pro potřeby 
dopravního hřiště u ZŠ Lánecká. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2009.

 • Podání žádosti o dotaci na realizaci 
cyklostezky do programu ROP Jiho-
východ, oblast podpory 1.4 Rozvoj 
infrastruktury pro nemotorovou do-
pravu.

 • Uzavření smlouvy na zpracování žá-
dosti o dotaci z programu ROP Jiho-
východ (cyklostezka) s Ing. P. Kuk-

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

 • Zrušení jednoho parkovacího místa 
na pozemku parc. č. 103/1 na ná-
městí Trčků z Lípy, Světlá n. S. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 9. 2009.

 • Zápis budovy čp. 586 v k. ú. Světlá 
n. S. (budova bývalého výměníku) 
na dvě samostatné jednotky, a to na 
část pro město Světlá n. S. a část pro 
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín. Zajis-
tí. vedoucí odboru MIRR, termín: 
23. 9. 2009.

 • Umístění zahradního dřevěného 
domku o rozměrech 1,4 x 1,8 m na 
pronajaté části pozemku KN č. 213/
2 v k. ú. Světlá n. S. na základě ná-
jemní smlouvy uzavřené mezi manž. 
Černíkovými a městem Světlá 
n. S. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 30. 9. 2009.

 • Provedení nátěru ocelové konstrukce 
zimního stadionu v tomto roce a uza-
vření smlouvy o dílo s uchazečem 
vybraným ve výběrovém řízení na 
prvním místě. Pověřuje odbor MIRR 
k jednání s firmou Martin Čáp, Ště-
pánov 47, 539 73 Skuteč o uzavření 
smlouvy o dílo. Zajistí: vedoucí od-
boru MIRR, termín: 30. 9. 2009.

 • Prodloužení termínu povolení vstu-
pu na pozemek par. č. 905 v majet-
ku města Světlá n. S. od 1. 7. 2009 
do 30. 10. 2009 pro Stavební a by-
tové družstvo Světlá n. S., Dolní ul. 
419. Délka záboru 75 m, šířka max. 
1 m. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 3. 9. 2009.

 • Vypracování dokumentace odvod-
nění komunikace v Dolní Březince 
a jednání s p. Petrem Říhou o prove-
dení úpravy garážových vrat.

 • Zařazení do návrhu rozpočtu na rok 
2010 položky Vypracování geome-
trického plánu účelové komunikace 
v Dolní Březince, a poté zařazení do 
pasportu místních komunikací jako 
účelová komunikace veřejně přístup-
ná. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 12. 2009.

 • Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě 
o dílo s firmou PKS INPOS a. s. ře-
šícím změnu časového a finančního 
plánu.

 • Podání žádosti o dotaci na vybavení 
víceúčelového zařízení (zimní stadi-
on) z programu MŠMT a z programu 
MF.

 • Provedení změn projektu dle návrhu 
prof. Ing. arch. Navrátila, CSc. Zajis-

tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 9. 2009.

 • Uzavření nájemní smlouvy se Země-
dělskou vodohospodářskou správou 
na pozemky PK 1105 k. ú. Světlá 
n. S., KN 992/1 a KN 993/1 k. ú. 
Dolní Březinka za cenu 180 Kč ročně 
po dobu stavby.

 • Uzavření smlouvy o smlouvě budou-
cí na zřízení práva věcného břemena 
se Zemědělskou vodohospodářskou 
správou na výše uvedené pozemky 
v rámci budování cyklostezky Světlá 
n. S. – Smrčná. Zajistí: vedoucí od-
boru MIRR, termín: 30. 9. 2009.

 • Uzavření nájemní smlouvy s Lesy 
ČR na část pozemků parc. č. KN 297/
1 a 298 v k. ú. Kochánov u Lipničky 
za účelem umístění cyklostezky po 
dobu dočasného odnětí dotčené části 
(3 200 m2) z pozemku k plnění funk-
cí lesa za roční nájemné 22 400 Kč 
bez DPH. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 30. 9. 2009.

 • Doplnění užšího seznamu uchazečů 
o umístění do Domova pro senio-
ry Sociálního centra města Světlá 
n. S. Zajistí: Josef Hnik, ředitel So-
ciálního centra města, termín: ihned.

 • Konání taneční zábavy se skupinou 
Z-Nadoraz dne 12. 9. 2009 v areálu 
fotbalového stadionu v čase od 20.30 
do 03.00 hod. včetně půlnočního oh-
ňostroje. Zajistí: vedoucí finančního 
odboru, termín: 12. 9. 2009.

 • Poskytnutí finančního daru ve výši 
2 000 Kč a používání loga města 
Světlá n. S. na dresech šipkového 
klubu Arrows Světlá n. S. Zajistí: 
vedoucí FO a Ing. Lenka Arnotová, 
starostka města, termín: 10. 9. 2009.

 • Konání Rallye Světlá ve dnech 
3. a 4. 10. 2009 v obvodu města Svět-
lá n. S. Zajistí: Josef Böhm, místosta-
rosta, termín: 14. 9. 2009.

 • Poskytnutí finančního daru ve výši 
2 tis. Kč osadnímu výboru v Mrz-
kovicích na konání dětského dne. 
Zajistí: vedoucí finančního odboru, 
termín: 30. 9. 2009.

 • Prodejní cenu Vlastivědného sborní-
ku Světelsko – II. díl ve výši 200 Kč/
ks. Zajistí: Josef Böhm, místostaros-
ta, termín: ihned.

  
RM projednala žádost o odkup části po-

zemku KN č. 1208 v k. ú. Dolní Březinka 
o výměře cca 300 m2. Tento pozemek ve 
vlastnictví města Světlá n. S. je veden 
jako ostatní plocha – ostatní komunikace, 
celková výměra 1 086 m2. RM odklá- ▶
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dá projednání této žádosti a ukládá 
odboru MIRR ověřit užívání pozemku 
KN č. 1208 v k. ú. Dolní Březinka (cesty) 
majiteli sousedních pozemků. Zajistí: ve-
doucí odboru MIRR, termín: 30. 9. 2009.

Město Světlá n. S. obdrželo dne 
12. 8. 2009 petici občanů bydlících Na Síd-
lišti a přilehlých bytových domech jako 
projev nesouhlasu s narušením klidového 
stavu „silničním propojením ulice Zahrad-
ní – Sázavská, Světlá n. S. Petice obsahuje 
devět petičních archů po dvou listech se 
184 podpisy. Obsahem petice je požadavek 
na zastavení prací na vyhledávací studii 
a dalších projektových prací na propojení 
ulic Sázavská, Na Bradle a Zahradní.

RM po projednání doporučuje pro-
jednání petice v zastupitelstvu města 
a svolání veřejné schůze s občany v zá-
ležitosti přístupnosti sídliště Bradlo ve 
Světlé n. S. Zajistí: vedoucí odboru MIRR 
a Josef Böhm, místostarosta, termín: 
30. 9. 2009.

RM bere na vědomí:
 • Žádost krajského ředitelství Policie 

Jihomoravského kraje ve věci ná-
kupu alkoholtesteru a navrhuje její 
projednání v ZM. Zajistí: Ing. Lenka 
Arnotová, starostka města, termín: 
23. 9. 2009.

 • Zprávu o postupu řešení rekonstruk-
ce železničního viaduktu v Lánecké 
ulici SŽDC, s. o., Stavební správou 
Plzeň, Plzeň. RM ukládá vedení 
města vstoupit s firmou do jedná-
ní o možnosti zpracování projek-
tové dokumentace oboustranných 
chodníků v rámci dokumentace 
rekonstrukce mostu v km 46,640 
Kácov – Světlá n. S. zpracovávané 
firmou TOP CON SERVIS s. r. o., 
Praha k územnímu řízení. Zajistí. 
Mgr. Tourek, místostarosta a vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 12. 2009.

 • Informaci místostarosty J. Böhma ve 
věci poplatků za pobyt dětí v měst-
ských MŠ od okolních obcí tak, jak 
je tomu u žáků ZŠ. Provozní nákla-
dy na jedno dítě byly v roce 2008 
ve výši 13 128 Kč. Povinností obce 
je zajistit, aby děti navštěvovaly po-
slední předškolní ročník MŠ. Jedna-
lo by se cca o 15 dětí z okolních obcí. 
V současné chvíli je to pouze námět 
k zamyšlení, na příštím jednání RM 
by rád slyšel názor jednotlivých rad-
ních na tuto otázku.

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

▶ Schůze rady 21. září

Přítomni: Josef Böhm, Věra Tyčo-
vá, Mgr. Jan Tourek, Ing. Jiří Moučka, 
Mgr. Jana Kupčíková, PhDr. Jana Mys-
livcová, Ing. Lenka Arnotová, omluven: 
Ing. Luboš Vacek. 

Jednání zahájil místostarosta Josef 
Böhm, byla provedena kontrola plnění 
usnesení z jednání RM ze dne 2. 9. 2009.

OMIRR oslovil majitele pozemku KN 
č. 350 v k. ú. Světlá n. S. se žádostí o od-
kup. Jedná se o pozemek zapsaný na LV 
č. 637, jehož vlastníky jsou paní Libuše 
Jochmanová, Praha, paní RNDr. Naděžda 
Končelíková, Praha, p. Miloš Kodeš, Jaro-
měř a p. Pavel Šindelář, Kladno. Pozemek 
je zapsán jako trvalý travní porost o výmě-
ře 20 m2. Pozemek by město využilo pro 
zřízení vjezdu do areálu TBS Na Rozkoši, 
Světlá n. S. Z oslovených vlastníků se 
zatím přihlásila pouze paní RNDr. Na-
děžda Končelíková, která nabídla městu 
darování své ideální 1/3 pozemku za pod-
mínky, že veškeré náklady s bezúplatným 
převodem části pozemku ponese město 
Světlá n. S. RM ukládá OMIRR i nadále 
pokračovat v jednání o odkupu pozemku 
KN č. 350 o výměře 20 m2 v k. ú. Světlá 
n. S. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 23. 9. 2009. 

RM po projednání schvaluje:
 • Přidělení bytu 1+1 v Lipničce čp. 30 

p. Martinu Soukupovi, Světlá 
n. S. k 1. 10. 2009 na dobu určitou 
jednoho roku s automatickým obno-
vováním při plnění si svých povin-
ností.

 • Ukončení nájemní smlouvy na část 
pozemku KN č. 504 v k. ú. Lipnič-
ka, čp. 7, o výměře 24 m2, ke dni 
30. 9. 2009 s Lenkou Pajerovou.

 • Uzavření dodatku č. 1 k nájem-
ní smlouvě mezi městem Světlá 
n. S. a paní Jiřinou Vackovou na 
část pozemku KN č. 504, část č. 7, 
od 1. 10. 2009 na dobu neurčitou 
formou bezplatného pronájmu. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 9. 2009. 

 • Koncepci rozvoje cyklotras a cyklos-
tezek v okolí města. Jedná se o tyto 
trasy:

  1) Světlá n. S. – Mariadol – Malý 
Mlýnek – Lipnička 

  2) Světlá n. S. – Mariadol – Malý 
Mlýnek – Radostovice – Závidkovi-
ce – Světlá n. S.

  3) Světlá n. S. – Mariadol – Malý 
Mlýnek – Dolní Město – Radostovi-
ce – Závidkovice – Světlá n. S.

  4) Světlá n. S. – Panuškův dub – 
Modlaň – Smrčná – Světlá n. S.

  5) Světlá n. S. – Panuškův dub – 
Smrčná – Světlá n. S.

  6) Světlá n. S. – Horní Březinka 
– Benetice – Vilémovice – Leštinka 
– Smrčná – Světlá n. S.

Finanční prostředky:
Při opravách úseků lesních cest (Smrč-

ná, Remuta) navrhujeme využít dotační 
titul na obnovu lesních cest MMR.

Využití prostředků Fondu Vysočiny 
– rozvoj vesnice, rozvoj turistických tras.

Většinu úseků daných stezek je mož-
né prozatím vyznačit a využít stávající 
povrch polních a lesních cest. Dotační 
program Fondu dopravní infrastruktury 

– rozvoj cyklotras.
Spolupráce se spol. Lesy ČR. Zajistí: ve-

doucí odboru MIRR, termín: 31. 12. 2009.
 • Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 29/

2009 na akci Cyklostezka Světlá n. S. 
– Smrčná, projektová dokumentace. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo 
takto: Termín odevzdání projektové 
dokumentace k žádosti o vydání sta-
vebního povolení: 30. 9. 2009, termín 
odevzdání dokumentace pro prová-
dění stavby rozšířené o dokumenty 
nutné pro zadání veřejné zakázky 
na stavební práce: 10. 10. 2009. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
10. 10. 2009. 

 • Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci 
Stavební úpravy sociálního zaříze-
ní pro I. stupeň ZŠ Lánecká, Světlá 
n. S. Předmětem dodatku je posu-
nutí původního termínu plnění z dů-
vodu změny technologie práce při 
pokládce dlažby, dále navýšení pů-
vodní ceny plnění (SOD cena plnění 
444 541 Kč vč. DPH) z důvodu změ-
ny ceny dodávky vybraných obkladů 
a dlažby a navýšení množství prove-
dení samonivelační stěrky o celko-
vou částku 30 162 Kč vč. DPH. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 9. 2009. 

 • Pronájem části pozemku parc. č. 246/
1 v katastrálním území Dolní Bohuši-
ce o výměře 231 m2 a části pozemku 
parc. č. 125/1 v katastrálním území 
Horní Bohušice o výměře 468 m2 
Ing. Davidu Baštovi, bytem Světlá 
n. S., za cenu 800 Kč/m2/rok. Zajis-
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tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 9. 2009.

 • Podání žádosti o dotaci na akci Vyba-
vení zimního stadionu z dotačního ti-
tulu Nadace ČEZ – Podpora regionů 
pro rok 2010. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 30. 9. 2009. 

 • Uzavření předložené smlouvy o dí-
lo Rozšíření bezdrátového rozhlasu 
mezi městem Světlá n. S. a firmou 
Tomáš Mikula EL-MIK, Obora 
III 168/2, Valašské Meziříčí, IČO: 
60040459. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 30. 9. 2009. 

 • Uzavření smlouvy o dílo na akci 
Chodník Horní Bohušice u silnice 
č. III/34710 směr Habry mezi měs-
tem Světlá n. S. a TBS města Světlá 
n. S. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 30. 9. 2009. 

 • Uzavření smlouvy o dílo mezi měs-
tem Světlá n. S. a firmou Izoreal 
s. r. o., Žamberk, vítězem výběrové-
ho řízení zakázky Oprava střechy 
hospodářského pavilonu MŠ Na Síd-
lišti, Světlá n. S. 

 • Uzavření smlouvy o zajištění pře-
ložky plynárenského zařízení a zří-
zení věcného břemene mezi městem 

Světlá n. S. a Společností VČP Net, 
s. r. o. a RWE Distribuční služby, 
s. r. o. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 30. 9. 2009.

 • Návrh užšího pořadníku žadatelů 
o nájem bytu v domě s pečovatelskou 
službou předložený komisí sociální 
a zdravotní. Byt 1+1 bude přidělen 
paní Otilii Vránové, dosud trvale by-
tem Na Sídlišti 932, Světlá n. S. Ná-
hradník pro tento aktuální výběr: 
paní Růžena Mozgová, Sázavská 584, 
Světlá n. S. Zajistí: vedoucí odboru 
sociálních věcí, ředitel TBS Světlá 
n. S., termín: 31. 10. 2009. 

 • Navýšení nejvyššího povoleného po-
čtu žáků ve školní družině ZŠ Světlá 
n. S., Lánecká 699, příspěvková or-
ganizace z dosud povoleného počtu 
110 na počet 140. Zajistí: Josef Böhm, 
místostarosta, termín: ihned.

  
RM po projednání neschvaluje:

 • Záměr pronájmu rybníků v místních 
částech Horní Dlužiny, Horní Bohu-
šice, Josefodol a Opatovice p. Aleši 
Bagogovi a p. Miroslavu Kandovi. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 30. 9. 2009. 

 • Poskytnutí finančního příspěvku Ob-
čanskému sdružení BabyBox, Hájek 
88, Praha.

RM po projednání:
 • Odkládá projednání nabídky prodeje 

části pozemku parc. č. 178/1 v k. ú. 
Světlá n. S.

 • Z důvodu nových skutečností revo-
kuje své usnesení č. 369/2009 ze dne 
2. 9. 2009 ve věci doporučení odku-
pu části pozemku parc. č. 178/1 v k. ú. 
Světlá n. S. o výměře 300 m2 za cenu 
130 tis. Kč a započtením ceny po-
zemku oproti nedoplatku p. Jaroslava 
Zahradníčka vůči městu Světlá n. S.

 • Nedoporučuje s ohledem na zjištěné 
skutečnosti odkup části pozemku 
parc. č. 178/1 v k. ú. Světlá n. S. o vý-
měře 300 m2 za částku 130 tis. Kč. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR.

 • 
RM po projednání bere na vědomí: 

 • Provedené změny v projektu Re-
konstrukce zimního stadionu na 
víceúčelové zařízení. Město Světlá 
n. S. se stalo plátcem DPH, což bylo 
hlavním důvodem změn ve Smlouvě 
o poskytnutí dotace. DPH bylo zařa-
zeno mezi nezpůsobilé výdaje, část 
stavebních nákladů byla přeřazena 
z nezpůsobilých výdajů do způso-

bilých výdajů. Dále byly posunuty 
termíny žádostí o platbu, požadova-
né částky k proplacení dotace a byl 
zkrácen termín ukončení realizace 
projektu. RM schvaluje Dodatek 
č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 
z Regionálního operačního progra-
mu NUTS 2 Jihovýchod na projekt 
s názvem: Rekonstrukce zimního 
stadionu na víceúčelové zařízení, čís-
lo projektu: CZ.1.11/3.2.00/01.00368. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 30. 9. 2009. 

 • Informaci o možnosti zadání vypra-
cování registru energetických rizik 
v budovách v majetku města.

 • Podané informace ohledně umístění 
fotovoltaických panelů na střeše ZŠ 
Lánecká. RM ukládá OMIRR zajistit 
vypsání výběrového řízení na opravu 
a zateplení ploché střechy ZŠ Lánec-
ká a následně RM předložit návrh 
zkompletizované nájemní smlouvy 
na poskytnutí střechy pro umístění 
fotovoltaických panelů.

 • Informaci tajemníka, že ve středu po-
depsal dohodu o rozvázání pracovní-
ho poměru s Ing. Hladovcem. Bylo 
vypsáno výběrové řízení. Bude jme-
nována výběrová komise. Výběrové 
řízení se uskuteční 15. 10. 2009. 

 • Počátkem května letošního roku byla 
městskou policií roznesena anketa 
mezi obyvatele sídliště Na Bradle 
ohledně jejich zájmu o vznik rezer-
vovaných parkovacích míst formou 
předplaceného nájemného. Po sečte-
ní hlasů počátkem srpna je výsledek 
ankety následující: 3 obyvatelé mají 
a 25 obyvatel nemá zájem o rezervo-
vané parkovací místo. Návrh usne-
sení: RM bere na vědomí výsledek 
ankety mapující zájem, tedy spíše 
nezájem obyvatel sídliště Na Bradle 
o rezervovaná parkovací místa.

  
RM jmenuje: 

 • Na návrh tajemníka MěÚ podle §102, 
odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, pana Bc. Miroslava Perout-
ku vedoucím odboru dopravy s účin-
ností od 1. 12. 2009. Zajistí: tajemník 
MěÚ, termín: 1. 12. 2009. 

  
RM ukládá Mgr. Tourkovi, bytové ko-

misi, TBS a OMIRR zpracovat do konce 
roku koncepci bytové politiky ve městě. 

Ing. Lenka Arnotová
starostka

Veřejně prospěšní 
nezaměstnaní

Údržba městské zeleně, natírání 
zábradlí a sloupů veřejného osvětlení, 
úklid komunikací, vyčištění značně za-
nedbaného areálu skládky na Rozinově, 
péče o zámecký park – to jsou příklady 
veřejně prospěšných prací, při nichž 
našlo alespoň dočasné zaměstnání již 
35 uchazečů registrovaných u havlíč-
kobrodské pobočky úřadu práce. 

Tato nová pracovní místa vytvořily 
Technické a bytové služby města Světlá 
n. S. (TBS) na základě dohody s úřadem 
práce. Zaměstnávání osob doporučených 
úřadem bude pokračovat do konce roku 
a celkový počet pracovníků, kteří se do 
veřejně prospěšných prací zapojí, by měl 
dosáhnout rovných čtyř desítek. Mzdové 
náklady jsou TBS z větší části hrazeny 
z příspěvku ze státního rozpočtu a Ev-
ropského sociálního fondu.

Snaha města Světlá n. S. alespoň čás-
tečně zmírnit problém vysoké nezaměst-
nanosti v regionu se tak znatelně proje-
vuje na vzhledu našeho města a okolí.

Roman Hůla
ředitel TBS Světlá n. S.
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Kočky a my

K publikování tohoto příspěvku 
jsme vedeni opakovanými stížnostmi 
obyvatel města, kteří se cítí být obtě-
žováni či ohroženi přítomností volně se 
pohybujících koček v hustě zastavěném 
a obydleném území města. Vadí jim, že 
na veřejných prostranstvích se volně po-
hybují kočky, které potkávají v přístřeš-
cích na popelnice, objevují se na jejich 
balkonech, případně mohou vniknout 
otevřeným oknem i do jejich bytu. 

Argumenty o možném zdravotním 
ohrožení nelze zcela odmítnout, stejně 
jako samotnou skutečnost, že někomu 
je taková přítomnost koček nepříjemná. 
Otázkou je, kdo by měl zjednat nápravu 
a jak. Odpovědnost za zvíře nese přede-
vším jeho vlastník. Protože se ale nepozná, 
zda kočka někomu patří, případně chova-
tel nechce odpovědnost za kočku přiznat, 
končí stížnosti na radnici.  

Město jako samosprávný celek má jistě 
povinnost pečovat o příznivé podmínky 
pro život obyvatel (např. podle zákona 
o obcích), ale přitom musí dodržovat 
i všechny další platné předpisy (např. ob-
čanský zákoník, zákon na ochranu zvířat 
proti týrání) a jiné oprávněné zájmy 
obyvatel. Nelze proto očekávat, že město 
může použít nějaké rychlé a účinné řešení 
stížností na přítomnost koček ve městě.  

V hustě osídleném území, jakým je 
například městské sídliště, je nezbytná 
vysoká míra vzájemné ohleduplnosti 

Veřejná služba – pomoc městu i příjemcům sociálních dávek 

Zákon o pomoci v hmotné nouzi na-
bízí příjemcům příspěvku na živobytí 
možnost zvýšit si tuto dávku o několik 
set korun, pokud využijí nabídku naše-
ho města na uzavření smlouvy o výkonu 
veřejné služby a odpracují bezplatně 
alespoň 30 hodin.

Veřejná služba je také možností, jak 
zabránit poklesu dávek pomoci v hmot-
né nouzi pro ty příjemce příspěvku na 
živobytí, kterým je poskytována sociální 
pomoc dlouhodobě. Tehdy je nezbytné 
odpracovat bezplatně alespoň 20 hodin 
(např. při hrabání trávy, zametání a sběru 
odpadků, pletí skalek a oplocenek, čištění 
vodotečí), aby ke snížení pobírané dávky 
nedošlo. V zimě pak přichází v úvahu 
hlavně odklízení sněhu. Tato aktivita tak 
doplňuje vedle veřejně prospěšných prací, 
krátkodobého zaměstnání a dobrovolnické 
služby možnosti zachování pracovních do-
vedností u osob dlouhodobě setrvávajících 
ve stavu hmotné nouze.

Uzavření smlouvy s městem nabízí již 
od června 2009 svým klientům odbor 
sociálních věcí Městského úřadu Světlá 
n. S. Jeho nezbytnou součástí je souhlasné 
vyjádření praktického lékaře a seznámení 
s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Konkrétní práce pak zájem-
cům přiděluje pracovník odboru majetku, 
investic a regionálního rozvoje úřadu. 
Náklady na pojištění osob vykonávající 
veřejnou službu jsou pokryty dotacemi ze 
státního rozpočtu.

Z dosavadních zkušeností vyplývá, že 
prvotní zájem klienta o veřejnou službu 
bývá velký. Zdaleka ne všem zájemcům 
však vydrží. U těch, kteří příspěvek na 
živobytí pobírají dlouhodobě, dochází 
pak ze zákona k nezbytnému poklesu 
dávky (při výpočtu se vyhodnocuje pouze 
existenční minimum 2 020 Kč). Poklesu 
nezabrání ani potvrzení lékaře o krátko-
dobé pracovní neschopnosti nebo nevhod-
nosti nabízeného druhu práce pro klienta. 
Pouze zákonem přesně vymezený malý 
okruh příjemců příspěvku na živobytí je 
při dlouhodobém pobírání příspěvku na 
živobytí chráněn před poklesem dávek, 
pokud sám nedokládá aktivní kroky ke 
zvýšení příjmu vlastní prací. Jedná se např. 
o osoby starší 65 let nebo plně invalidní, 
nezaopatřené děti, osoby pobírající peně-
žitou pomoc v mateřství nebo rodičovský 
příspěvek apod.

Veřejná služba je bezplatná pomoc v zá-
ležitostech, které jsou konány ve prospěch 

města a jeho občanů a může být využívána 
nejen v oblasti zlepšování životního pro-
středí ve městě, ale i v jiných činnostech, 
které město zajišťuje třeba s pomocí svých 
příspěvkových organizací. Odměna za tuto 
práci nenáleží, klienti jsou však motivová-
ni zachováním výše sociálních dávek nebo 
jejich mírným navýšením. Orgány města 

proto rozhodly, že tuto možnost občanům 
nabídnou. Z dosavadních osmi uzavře-
ných smluv vykonávají aktuálně veřejnou 
službu tři klienti. Jak dalece bude veřejná 
služba ze strany příjemců sociálních dávek 
využívána do budoucna, ukáže čas.

Ing. Jiří Moučka
tajemník MěÚ Světlá n. S.

i tolerance od všech obyvatel a ochota 
celé komunity dodržovat pravidla soužití 
mezi lidmi i mezi lidmi a kočkami. Město 
nemůže být  všudypřítomným policistou, 
který bude v chodbách a sklepech domů 
sledovat, kdo podporuje populaci tou-
lavých koček. A ne vždy bychom našli 
oporu v zákoně, abychom přistiženého 
pachatele trestali. Nedomníváme se, že 
jde o nedostatek předpisů; možnost nahra-
zovat zdravý rozum a slušnost jednotlivce 
právními předpisy má své hranice.   

Navrhujeme dodržovat třeba takto defi-
novaná pravidla: 
1. Pokud se o zvíře starám, krmím ho 

a nepatří nikomu jinému, pak jsem jeho 
chovatel a ponesu za něj odpovědnost 
i vůči ostatním lidem. Budu se o něj 
starat tak, aby nepřiměřeně neobtěžo-
valo ostatní obyvatele. Odpovídám i za 
jeho potomstvo. 

2.  Nebudu chovat více zvířat, než o kolik 
jsem schopen se takto postarat. 

3.  Jiná zvířata nebudu krmit, protože tím 
škodím ostatním lidem a v konečném 
důsledku i zvířatům samotným. 

Většině koček život v bytě nestačí a mají 
přirozenou potřebu volného pohybu po 
okolí, a to je zvlášť ve městě problém. 
Sterilizace (kastrace koček) je způsob, jak 
zabránit neregulovanému rozmnožování 
koček. Operace tlumí také přirozenou 
potřebu zvířat vyhledávat sexuálního 
partnera a snižuje tak i jejich nutkání 
vyrazit si samostatně do ulic. Podrobné in-
formace o zákroku i ceně za zákrok vám 
jistě poskytne každá veterinární ordinace 
a kvalitní informace naleznete např. na 
internetových stránkách www.kocky-on-
line.cz. Podle našich informací je běžná 
cena řádně provedené sterilizace kočky 
veterinárním lékařem asi 500 až 1000 Kč. 

Městský úřad ve Světlé n. S.,
odbor životního prostředí

Foto: Jaroslav Vála
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Svoz objemných a nebezpečných odpadů - podzim 2009

Městský úřad Světlá nad Sázavu, odbor 
životního prostředí a Technické a bytové 
služby města Světlá nad Sázavou oznamují 
občanům Světlé nad Sázavou, že ve dnech 
od 12. 10. – 11. 11. se uskuteční svoz ob-
jemného odpadu. Svoz bude probíhat tak, 
že odpad bude ve svozový den, v určenou 
dobu a na určeném místě odkládán do při-
stavených kontejnerů.

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

SVOZ BUDE PROBÍHAT 
NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM

 • ve stanovený den a čas budou na ur-
čená místa přistaveny kontejnery 

 • kontejnery zde budou umístěny od 
14.00 do 20.00 hod., po uplynutí 
této doby budou odvezeny 

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

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

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

JAKÝ ODPAD LZE DO 
VELKOOBJEMOVÝCH 
KONTEJNERŮ ODLOŽIT

 • objemné odpady jako např. starý 
nábytek, linoleum, koberce, umy-
vadla, vany, matrace, sporáky 

 • z nebezpečných odpadů např. auto-
baterie 

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

V RÁMCI SVOZU ODPADŮ SE 
NESMÍ ODKLÁDAT 

 • drobný komunální odpad, který lze 
odkládat do popelnice 

 • organický odpad 
 • tekutý odpad, zejména nebezpečné 

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

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

MIMO SVOZOVÉ DNY 
JE NUTNÉ ODPAD ODVÁŽET 
POUZE NA SBĚRNÝ DVŮR!

 

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

DEN SVOZU STANOVIŠTĚ 
KONTEJNERŮ PODZIM 2009

Pondělí 12. 10. 
 • Benetice - náves
 • Žebrákov – u č.p. 9 u Pejcharů
 • Opatovice – na návsi u kapličky
Úterý 13. 10. 
 • Horní Březinka – křizovatka smě-

rem ke Kadlečkům 
 • Dolní Březinka – pod č.p. 62 u Fle-

kalů
 • Dolní Březinka – pod č.p. 34 Če-

lanský
Středa 14. 10. 
 • Lipnička – za hospodou na návsi
 • Kochánov – náves
 • Mariadol + Františkodol – u auto-

busové čekárny pod č.p. 30
Čtvrtek 15. 10. 
 • Josefodol – parkoviště u skláren
 • Horní Bohušice – náves u rybníka
 • Dolní Bohušice – u špejcharu
Pondělí 19. 10.
 •  Leštinka – náves
 • Mrzkovice – náves u kapličky
 • Sázavská č. 921 u kontejnerů
Úterý 20. 10.
 • Horní Dlužiny – v prostoru 

u potoka
 • Dolní Dlužiny – na návsi 

u rybníka
 • Nádražní ulice – u ZEMOSu
Středa 21. 10.
 •  Závidkovice – náves 

nad kulturním domem
 • Radostovice – u váhy
 • Na Rozkoši u parkoviště TBS
Čtvrtek 22. 10. 
 • Zámecká ulice – parkoviště před 

vchodem do zámku

 • Zimní stadion – parkoviště 
 • Panuškova ulice – F. A. Jelínka 

– křižovatka
Pondělí 26. 10. 
 • ul. Nové město – u č.p. 945
 • Zahrádecká ulice – u pneuservisu
 • Lánecká ulice – u č.p. 229, mateř-

ská škola
Čtvrtek  29. 10.
 • Nad Tratí – č.p. 467 pod Kosovými
 • Sázavská ulice – pod č.p. 584
 • Na Bradle – proti č.p.  965

Pondělí 2. 11. 
 • Komenského – parkoviště u ZŠ
 • Vysočanská – u č.p. 779
 • Nová čtvrť – u křižovatky s Ko-

menského ulicí
Úterý 3. 11. 
 • Na Bradle – parkoviště před CO-

OP-Diskont
 • Kolovratova  ulice – u křižovatky 

s Nádražní ulicí, naproti ZUŠ
 • Jelenova – parkoviště proti ZŠ
Středa 4. 11. 
 • Lánecká ulice – za bytovkou č.p. 

700, proti MŠ
 • Sklářská ulice – u křižovatky s uli-

cí U Stromečku, č.p. 880
 • Čapkova ulice – parkoviště u soko-

lovny
Čtvrtek  5. 11. 
 • Na Sídlišti – trafostanice u č.p. 933
 • Komenského – parkoviště u hřbito-

va
 • U Bohušického rybníka – u křižo-

vatky B. Němcové, Na Hrázi, Krát-
ká

Pondělí  9. 11. 
 • Kolovratova ulice – pod tratí mezi 

č.p. 414 a 417
 • Havlíčkova – za telefonní budkou 

u č.p. 717
 • Dolní ulice – za tržnicí, parkoviště 

Telecom
Úterý 10. 11. 
 • Nad Cihelnou – za křižovatkou 

s Havířskou ulicí, slepá ulice 
nad  hřbitovem u č.p. 622

 • Na Sídlišti – pod tratí vedle č.p. 
594

 • U Dílen – „Krupičkovo náměstí“ 
Středa 11. 11. 
 • Na Bradle č. 950
 • Malostranská ulice – u parkoviště
 • Panuškova ulice – u sběrného 

hnízda v křižovatce Panuškova ul. 
a Vysočanská ul.
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Informace pro vlastníky lesa - prognóza výskytu kůrovce

případě laxní přístup některých vlastníků 
lesa. 

Kůrovec přestává aktivovat zhruba při 
teplotách pod 14 oC. Neznamená to však, 
že vlastníku lesa začínají „kůrovcové 
prázdniny“. Právě v podzimním a zimním 
období, kdy se vývoj kůrovců zpomaluje 
a zastavuje, je vhodná doba ke snížení 
jejich stavů. Kůrovci přezimují nejen pod 
kůrou, ale též v hrabance. Proto je vhodné 
veškeré kůrovcem napadené dřevo odvézt 
mimo les ještě před opuštěním stromů 
a zazimováním v hrabance. 

Pokud nedojde v nadcházejícím období 
ke včasnému odklizení veškerých kůrov-
cem napadených stromů, lze předpokládat, 
že s nástupem jara 2010 udeří kůrovec se 
stejnou intenzitou jako v letošním roce.

Jak poznat kůrovcem napadený 
strom?

 • Ve výšce očí a výše jsou patrné vleto-
vé otvory (velké cca jako hlavička od 
sirek); stromy jsou zelené

 • kolem vletových otvorů, za nerov-
nostmi kůry, u paty kmene či v pa-
vučinách jsou patrné hnědorezavé 
drtinky – piliny, stromy jsou zelené

 • ze stromu opadává ve velkém množ-
ství šedavé jehličí, strom začíná mě-
nit zbarvení – šedne až rezne

Dotazníkové šetření ke sběru 
bioodpadů 

V červnu letošního roku proběhlo 
dotazníkové šetření, jehož cílem bylo 
zjistit, jakou formu sběru bioodpadů 
v našem městě by občané uvítali. Úpl-
ně vyplněný dotazník odevzdalo 89 
obyvatel. 

Na otázku, jakou formu sběru bioodpa-
dů by uvítali, bylo 5 % dotázaných pro od-
kládání do kontejnerů ve sběrném dvoře, 
49 % pro odkládání do nádob u stávajících 
kontejnerů na tříděný odpad, 15 % pro od-
kládání do velkoobjemového kontejneru, 
15 % pro kompostéry a 16 % pro ukládání 
do hnědé popelnice. 

K otázce bydlení 60 % dotázaných 
uvedlo, že bydlí v rodinném domě, 30 % 
v bytovém domě a 10 % vlastní zahrádku 
nebo chatu.

Výsledek ankety bude jedním z pod-
kladů k vypracování koncepčního řešení 
BRKO (biologicky rozložitelných komu-
nálních odpadů) ve Světlé n. S., který byl 
zadán agentuře ZERA.

Jako částečné a dočasné řešení nakládá-
ní s bioodpadem – tráva, listí – schválilo 
zastupitelstvo města obecně závaznou vy-
hlášku, kterou se stanoví systém komu-
nitního kompostování a způsob využití 
zeleného kompostu k údržbě a obnově 
veřejné zeleně. Tato vyhláška určuje místo 

– středisko nakládání s odpady Rozinov, 
kam lze odkládat posečenou trávu a listí 
z údržby zahrad a údržby městské zeleně, 
ke komunitnímu kompostování. Shromáž-
děná tráva bude zkompostována a výsled-
ný kompost použit při údržbě městské ze-
leně. Zahájení komunitního kompostování 
bude po nabytí platnosti vyhlášky a bude 
zveřejněno na úřední desce. 

Městský úřad Světlá n. S., odbor ŽP 
a TBS Města Světlá n. S.

Viadukt v Lánecké ulici

Jeden z velkých problémů města 
snad vyřeší České dráhy. Již dlouhá 
desetiletí tento viadukt nevyhovuje 
potřebám obyvatel. Vedení města se 
podařilo po zdlouhavých jednáních 
zajistit, že se tento problém začne 
řešit.

V současné době správa železniční do-
pravní cesty zastoupená projekční kan-
celáří TOP CON SERVIS, s. r. o., Praha 
zpracovává projektovou dokumentaci 

rekonstrukce železničního mostu. Stá-
vající nosná konstrukce a opěry budou 
odbourány a mostní otvor rozšířen 
o oboustranný chodník, tzn. rozšíření 
o 2,5 m. Nová nosná konstrukce bude 
příhradová, uložená prostě na úložné 
prahy, které budou založené na mik-
ropilotech. Kromě rekonstrukce mostu 
by měly v této lokalitě probíhat i další 
stavební úpravy. Jedná se o rekonstrukci 
nástupiště zastávky, výstavbu nového 
schodiště. Současná podjezdná výška 
pod viaduktem se zvýší o 60 cm. Aby 
mohlo dojít ke zvýšení průjezdné výšky, 
bude nutné zvednout koleje v úseku od 
Komenské ulice k přechodu pro pěší Na 
Bradlo. Předpokládaný termín začátku 
realizace je příští rok v září, investiční 
náklady 20 milionů korun. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, 
kteří svým dílem přispěli k řešení dlou-
holetého problému s viaduktem. 

Jan Tourek, místostarosta

 • koruny stromů jsou zelené či začínají 
reznout a z kmene se odlupuje kůra 
(prvotně se začíná loupat v místech, 
kde vyrůstají z kmene první větve).

Napadení stromů novou generací ků-
rovců lze očekávat např. v blízkosti star-
ších kůrovcových souší, na prosluněných 
místech (porostní stěny v sousedství holin 
atp.) a v oslabených porostech (např. po 
vichřici).

Pouze pokácení napadeného stromu 
kůrovce nezahubí! Bez problému dokončí 
vývoj a napadne okolní porosty. Pokácení 
napadeného stromu a ponechání v lese 
je proto zcela nedostatečné. Také při 
uskladnění napadeného dřeva v blízkosti 
lesa nebezpečí dalšího šíření lýkožrouta 
stále trvá.

Pokud zjistíte výskyt kůrovců v sou-
sedním lese, informujte o této skuteč-
nosti vlastníka lesa, orgán státní správy 
lesů (MěÚ Světlá n. S., odbor životního 
prostředí) nebo Českou inspekci životní-
ho prostředí v Havlíčkově Brodě. Vždy 
se řiďte pokyny vašeho odborného les-
ního hospodáře. Kůrovec nezná hranic 
a za krátkou dobu je schopen zmařit práci 
vašich předchůdců a váš majetek. 

Mgr. Jiří Semerád
referent OŽP

Letošní výskyt podkorního dřevokazné-
ho hmyzu (zejména lýkožrouta smrkového 
a lesklého – tzv. kůrovců) na Světelsku, ale 
především na Ledečsku, lze bez nadsázky 
označit jako kalamitní. Celé jarní a letní 
období byl kůrovec stále „o krok“ před 
vlastníky a správci lesa. I když v porostu 
došlo k odtěžení kůrovcového dříví, obje-
vilo se zanedlouho nové ohnisko výskytu 
nedaleko od toho původního. Jako jednu 
z možných příčin této situace lze označit 
mimo jiné též nevědomost či v horším 
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Kamenný kříž v Dolní ulici
Kříž je pradávné znamení lidstva, 

které se objevuje v různých podobách 
a skrývá velké množství významů. 
Jako kulturní a náboženský symbol 
je doložen v nesčetných variantách již 
v prehistorické době a ve vyspělých 
raných civilizacích Předního Východu, 
Ameriky a Asie. S příchodem křesťan-
ství se symbol kříže stal rozhodujícím 
ústředním symbolem a zrcadlem kul-
turně historického vývoje křesťanské-
ho Západu. 

Kamenný monolitický kříž zapuštěný 
do země stojí v Dolní ulici údajně již od 
roku 1676. Byl na něm vytesán letopočet, 
ale dlouhodobým působením povětrnost-
ních vlivů již není k  rozeznání. Při byto-
vé výstavbě v 70. letech minulého století 
byl kříž o několik metrů přemístěn.

V noci z pondělí na úterý 25. 8. se dosud 
neznámý pachatel  po rozbití skleněné vý-
plně dveří vloupal do novinového stánku 
v Nádražní ulici ve Světlé n. S. Z objektu 
následně odcizil různé tabákové výrobky, 
žvýkačky a DVD nosiče. Odcizením věcí 
a poškozením vznikla majiteli škoda ve 
výši nejméně 58 tisíc korun.

V noci ze soboty na neděli 30. 8. se 
dosud neznámý pachatel pokusil vloupal 
do kamionu zaparkovaného v bývalém 
areálu zemědělského družstva ve Světlé 
n. S. Poškozením levých dveří a okolního 
plechu a plastu vznikla poškozené firmě 
škoda ve výši nejméně 50 tisíc korun. 
Do vozidla se však nedostal. Podezřelým 
z uvedeného jednání je nezletilý 13letý 
chlapec z Havlíčkobrodska, který se poli-
cistům přiznal s tím, že z vozidla nechtěl 
nic ukrást, ale chtěl v něm jen přenocovat. 
Věc je nadále v šetření policistů.

V noci z pondělí na úterý 1. 9. se dosud 
neznámý pachatel vloupal do dřevěného 
kiosku u pekárny  v Zámecké ulici ve 

Kriminalita na Světelsku

Světlé n. S. Z objektu následně odcizil 
doposud nezjištěné množství cigaret 
různých značek. Poškozenému majiteli 
vznikla škoda ve výši nejméně 14 tisíc 
korun.

Z trestného činu krádeže je podezřelá 
28letá žena z Kolína. Ve středu 2. 9. krát-
ce po poledni v prodejně s oblečením ve 
Světlé n. S. odcizila z volně přístupného 
regálu v zadní části prodejny dámské kal-
hoty, šortky a tričko. Věci dala do batohu 
a následně bez zaplacení prodejnu opusti-
la. Krátce poté byla dostižena prodavač-
kou a dalšími dvěma muži. Odcizené věci 
v hodnotě 1 200 korun dobrovolně vrátila. 
Šetřením bylo zjištěno, že jmenovaná byla 
za obdobný trestný čin v loňském roce 
odsouzena a koncem dubna letošního 
roku podmíněně propuštěna z výkonu 
trestu odnětí svobody. Věc je vedena ve 
zkráceném přípravném řízení.

V neděli 6. 9. krátce před 18. hodinou 
byl v obci Nová Ves u Světlé kontrolován 
policejní hlídkou 35letý řidič osobního 
vozidla Audi A4. Provedenou dechovou 

zkouškou bylo naměřeno 2,71 promile 
alkoholu v dechu. Muž souhlasil s ná-
sledným odběrem krve ve zdravotnickém 
zařízení. Řidiči byl na místě zadržen 
řidičský průkaz a další jízda mu byla 
zakázána.

Krátce po půlnoci v sobotu 12. 9. došlo 
na silnici  mezi obcemi Horní a Dolní 
Březinka k tragické nehodě. Osmnáctile-
tý řidič osobního vozidla jel po účelové 
komunikaci ve směru od obce Horní 
Březinka. Po přejetí horizontu na přímém 
úseku spatřil na vozovce ležet osobu a za-
čal s vozidlem prudce brzdit.  Vozidlo se 
mu však zastavit nepodařilo a ležící osobu 
přejel. Na místě bylo zjištěno, že se jedná 
o 44letého muže ze Slovenska – ten na 
následky zranění na místě nehody zemřel. 
Na vozidle vznikla škoda pět tisíc korun. 
Alkohol byl dechovou zkouškou u řidiče 
vyloučen. Byla nařízena soudní pitva. Věc 
je nadále v šetření policie.

Z webových stránek Policie ČR 
zpracovala -hk-

Kříž je vedený v evidenci kraje Vy-
sočina ve sborníku Havlíčkobrodské 
společnosti pro povznesení regionálně 
historického povědomí v souboru křížů 
okresu Havlíčkův Brod pod ev. č. 1774 

– Kamenné kříže. 
Text a foto: Jaroslav Vála

…a dnesKamenný kříž v 60. letech min. století...
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První školní den

Ve třídě prvňáčků začal školní rok 
příjemným setkáním. S malými žáčky 
a jejich rodiči se přivítaly ředitelka Jana 
Myslivcová, třídní učitelka Eva Křížková 
a vychovatelky ze školní družiny Libuše 
Doležalová a Ilona Janů. Dětem se ihned 
zalíbily zelené školní čepičky, rodičům 
zase první úkol – skládání krabic na 
výtvarné potřeby. Všichni pak odcházeli 
domů s dobrými pocity, drobnými dáreč-
ky a chutí do společné práce.

Mgr. Jana Krupičková, 
ZŠ v Komenského ulici

Našli jsme v letopisech

Leteckému modelářství se někte-
ří obyvatelé Světlé nevěnují jenom 
v současnosti, i v dobách minulých se 
občas objevili lidé se zájmem o léta-
jící modely. V archivu pana Jaroslava 
Vlčka byla objevena fotografie, kterou 
zde otiskujeme. Na její rubové straně 
je poznámka: Model postavil a létal 
p. Tourek, obecní strážník ve Světlé 
n. S. – červen 1936. 

Snímek pěkného modelu dokazuje, 
že již před druhou světovou válkou zde 
byli šikovní lidé, kteří se tomuto na 
zručnost náročnému koníčku věnovali. 

-mš-

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

klubovny

Program na duben:
Pondělí: 8:30 – 11 hod.:  
 Cvičení pro děti s maminkami
 Divadélko pro nejmenší
Úterý: 18:30 – 21:30 
 Tvořivá dílna pro maminky
Středa: 8:30 – 11 hod.
 Výtvarná dílna pro maminky a děti
 Cvičení pro děti s maminkami
 16:00 – 17:30 - Těhotenské cvičení

 Út 6. 10.  podzimní dekorace – drak
 St 7. 10. větrníky
 Út 13. 10. pletení z pedigu 
 St 14. 10. tisk dlaní – slon (trička s sebou)
 Út 20. 10.  suchá vazba
 St 21. 10.  tisk podzimních listů
 Po 26. 10.  dráček na kolíčku
 Út 27. 10.  pletení z pedigu
 Út 3. 11.  podzimní věnec
 St 4. 11.  postavičky z brambor
 Út 10. 11. korálkové hvězdičky
 St 11. 11.  lampion

Drakiáda
V sobotu 10. nebo 17. října (podle 

počasí) vás MC Rolnička zve na dra-
kiádu s pečením brambor, tradičně 
na kopci mezi sídlištěm Na Bradle 
a Dolní Březinkou.
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Zebra se za tebe nerozhlédne

Ve čtvrtek 3. září proběhl ve Světlé 
n. S. celorepublikový preventivní projekt 
Zebra se za tebe nerozhlédne. Cílem to-
hoto projektu je působit preventivně na 
chodce, zejména děti, a posílit v nich zá-
sady bezpečného chování při přecházení. 
V ranních hodinách děti na přechodu pro 
chodce v Sázavské ulici v blízkosti zá-
kladní školy, poté co správně odpověděly 
na pár otázek, jak se chovat na přechodu 
pro chodce, dostaly několik preventivních 
materiálů a drobných upomínkových 
předmětů od přítomných policistů. 

Dohled policistů u přechodů však oním 
týdnem neskončil, policisté budou hlídko-
vat u přechodů po celý školní rok v ran-
ních i odpoledních hodinách.

Z webových stránek Policie ČR 
zpracovala -hk-

Z domova pro seniory

Ve čtvrtek 3. září se za hudebního do-
provodu skupiny KAJAK konala další 
Kavárnička, kde jsme tentokrát vyhlašo-
vali vítěze v kuželkách a šipkách.

V pátek 11. září se u příležitosti IX. vý-
ročí otevření našeho domova místo tradič-
ních sportovních her konal Havajský den. 
A byl vskutku vydařený! Sjelo se k nám 
7 družstev z ostatních zařízení v kraji, 
jmenovitě z Domova pro seniory (DpS) 
Reynkova, Havlíčkův Brod, DpS U Pan-
ských, Havlíčkův Brod, DpS v Hlinsku, 
DpS v Humpolci, z ÚSP v Háji a z ÚSPD 
ve Věži. K těmto družstvům se přidala 
ještě dvě družstva z našeho domova 
a havajské soutěže mohly začít. Všechny 
přítomné přivítal pan ředitel, a to pěkně 

po havajsku. Havajský den zahájili stu-
denti hotelové školy z Havlíčkova Brodu 
barmanskou show a po ní začaly soutěže. 
Senioři soutěžili v jednoduchých disciplí-

nách, např. oblékali havajskou tanečnici, 
poznávali ovoce po hmatu, ochutnávali 
nápoje, poznávali různé hudební nástroje, 
vytvářeli havajský věnec atd. Každý, kdo 
k nám ten den vešel, byl našimi krásnými 
Havajkami ověnčen havajským věncem. 
Odpolední program začal havajským 
vystoupením našich obyvatelek, a poté 
proběhlo vyhlášení výsledků soutěžících 
družstev. Výsledek byl vskutku nečekaný. 
Na 3. místě se umístil DpS z Hlinska, na 
2. místě se umístila se shodným počtem 
bodů dvě družstva z našeho domova 
a 1. místo obsadil DpS Reynkova z Hav-
líčkova Brodu. Ceny byly rozdány a zača-
la volná zábava za hudebního doprovodu 
skupiny Č.A.S.S. Dle mého se všichni pří-
tomní vyřádili dosytnosti a taneční parket 
nebyl nikdy prázdný. Nezbývá nám tedy 
nic jiného, než se těšit na nějaký další 
tematický den v roce 2010, kdy bude náš 
domov slavit 10. výroční své existence.

V sobotu 12. září se několik obyvatel 
zúčastnilo Světelského babího léta s de-
chovkou. Podle ohlasu zúčastněných to 
bylo vskutku nádherné odpoledne s jejich 
oblíbenou hudbou.

Text a foto: Lucie Coufalová
sociální pracovnice

Klub důchodců Světlá n. S. 

Rozhodli jsme se využít jeden z po-
sledních slunečných dnů „babího léta“ 
a vypravili jsme se na poznávací zájezd do 
blízkého okolí. Udělali jsme dobře. Sho-
dou okolností jsme cestovali velice moder-
ním a pohodlným autobusem, což při jeho 
plném obsazení bylo velice příjemné. 

Nejdříve jsme jeli navštívit Pelhřimov 
– město kuriozit. Sluníčko krásně hřálo 
a prohlídka stála za to. Další zastávka 
byla na Křemešníku, kde jsme si prohlédli 
poutní kostel. Je to velice zajímavá stavba, 

jejíž zvláštností je trojboký oltář z roku 
1752. Vše je zasazeno do krásného pro-
středí Českomoravské vrchoviny. Podívali 
jsme se na studánku s léčivým pramenem 
a ti nejzdatnější vyšlapali na rozhlednu 
Pípalku vysokou 40 m. Po vyšlapání 205 
schodů jim byl odměnou krásný rozhled 
do sluncem zalitého kraje. Následovalo 
posilnění v turistickém hotelu a návštěva 
kláštera v Želivě. Byli jsme zde očekáváni 
novicem řádu premonstrátů, který nám 
podal zasvěcený výklad. Na zpáteční cestě 
jsme navštívili Malou přehradu. 

Všem účastníkům se zájezd líbil a ces-
tou domů probíhala diskuze o tom, jaké za-
jímavé a krásné prostředí máme na dosah 
ruky a mnozí o něm ani neví. S podivem 
musíme uznat, že mnoho lidí nezná své 
nejbližší okolí. Těšíme se na další pěkné 
výlety Českomoravskou vrchovinou, které 
se chystáme uspořádat v novém roce. 

Za účastníky zájezdu
 Ladislav ŽeníšekNa náměstí v Pelhřimově

Naše dvě družstva na 2. místě Ochutnávka soutěžních nápojů

Havajské tanečnice
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Běloruskem a přes Ukrajinu do Moldávie

(dokončení)
Na Leningradské nádraží v Moskvě 

přijíždíme na čas. Moskva je hlavním 
městem Ruska s celkem asi 10,5 milio-
ny obyvatel (tzn. stejně jako celá Česká 
republika) žijících na ploše o rozloze 

1 085 km2. Je politickým, hospodářským 
a kulturním centrem země s asi 60 uni-
verzitami a množstvím dalších vysokých 
škol, kostelů, divadel, muzeí a galerií. 
Sídlí zde všechna ministerstva a státní 
úřady, též i významné firmy. Historic-
ké centrum je staré stovky let, v jeho 
středu se rozkládá trojúhelníkový Kreml 
prohlášený spolu s Rudým náměstím 
v roce 1990 za světové kulturní dědictví 
UNESCO.

V blízkosti Leningradského nádraží 
se nachází Kazaňské, ale i Jaroslavské 
nádraží. Neodoláme a jdeme navštívit 
Jaroslavské nádraží, odkud vyráží ze své-
ho nultého kilometru legendární transsi-
biřský expres R2 Rossia, aby po ujetých 
9 298 km osmi časovými pásmy ukončil 
svou pouť ve Vladivostoku.

Pro přepravu po Moskvě používáme 
opět metro. Jedna jízda stojí 22 RUB 
(13 Kč), při zakoupení 10 jízd stojí jedna 
jízda 20 RUB (12 Kč). Místo jednotlivých 

žetonů se zde používají magnetické kar-
ty.

V hostelu Oasis (metro Čechovskaja) 
si kupujeme dva noclehy. Přestože se náš 
hostel nachází pouze jednu zastávku me-
trem (7 minut pěšky) od Rudého náměstí, 

ve středu města, stojí zde noc „pouze“ 
720 RUB (432 Kč). Po ubytování vyráží-
me na Rudé náměstí, kde vrcholí přípravy 
na oslavu 9. května (Den vítězství, konec 
2. světové války).

Rudé náměstí (Krasnaja ploščaď) je 
nejvýznamnějším náměstím v Moskvě. 
Dříve sloužilo Moskvanům jako tržiště, 
dnes se zde konají vojenské přehlídky 
a manifestace. Prostranství o rozloze 60 
tisíc m2 ohraničují z jedné strany červe-

né hradby Kremlu a sousední Leninovo 
mauzoleum a z druhé strany obchodní 
dům GUM. Směrem k řece zakončuje 
náměstí chrám Vasila Blaženého a na 
opačné straně Historické muzeum a Tver-
ská ulice.

Před vstupem do Leninova mauzolea 
procházíme bezpečnostní kontrolou. 
Nesmíme u sebe mít fotoaparát, kameru 
ani mobil. Necháváme vše v úschovně 
za 40 RUB (24 Kč). Stupňovitá hranatá 
pyramida z černého a rudého leštěného 
mramoru s nápisem Lenin je asi v polovi-
ně náměstí. Vstupujeme (zdarma) dovnitř 
a po schodech scházíme dolů. Vše kolem 
je černé. Odbočujeme doprava a ocitáme 
se v Leninově hrobce. V místnosti je tlu-
mené světlo. Osvětlen je pouze Lenin a ze 
stopu prosvítají paprsky denního světla.

Po návštěvě mauzolea si zakupujeme 
vstupenku do chrámu Vasila Blaženého 
za 100 RUB (60 Kč). Jeho pestrobarevné, 
elegantně tvarované kopule jsou neopa-
kovatelné. Chrám byl postaven v letech 
1555-1561 architektem Jakovlevem na 
oslavu vítězství nad Tatary. Po dokončení 
stavby nechal Ivan Hrozný Jakovleva 
oslepit, aby už nikdy nepostavil podob-
nou stavbu. ▶

Moskva – chrám Vasila Blaženého

Moskva – Rudé náměstí

Socha V. I. Lenina
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▶ Navštěvujeme i GUM, největší 
obchodní dům v Rusku. Díky své archi-
tektonické podobě je i nejhezčí. Je dlouhý 
250 m a prostírá se po celé délce Rudého 
náměstí.

Kreml je výkonné sídlo prezidenta. Je 
přístupný, klade však návštěvníkům urči-
tá omezení. Do oficiálních budov je vstup 
zakázán a kromě chodníků se může cho-

dit jen po vyznačených přechodech. Kre-
ml je město samo o sobě, naleznete zde 
nejcennější ukázky ruské architektury 
v podobě mnoha paláců, chrámů, koste-
líků a muzeí. To vše je obehnané mohut-
ným cihlovým opevněním dlouhým přes 
dva kilometry. Červené hradby o výšce 
od 5 do 17 metrů doplňuje 20 strážních 
věží, z nichž nejvyšší Trojská je zároveň 
hlavní vstupní bránou.

Metrem přejíždíme na Vrabčí hory. Ve 
výšce 85 metrů nad Moskvou se nad ši-
rokou zátočinou řeky nachází vyhlídková 
plošina. Je odtud nádherný výhled na 
město. Nachází se zde jedna ze sedmi ses-
ter (mrakodrapy), Lomonosova univerzita. 
Největší a nejstarší v Rusku. Má 29 fakult, 
15 vědeckých ústavů a více než 350 kate-
der, na kterých studuje 31 tisíc studentů 
a 7 tisíc doktorandů a pracuje zde na 9 
tisíc profesorů a ostatních pracovníků.

Večer se vracíme zpět ke Kremlu, kde 
se začínají dít zajímavé věci. Stovky po-
licistů a vojáků uzavírají Rudé náměstí 
a okolní ulice včetně Tverské. Čisticí 
vozy uklízejí ulice a my přes zábrany 
s ostatními zvědavými Moskvany sledu-
jeme přijíždějící kolony vojenské tech-
niky. Obrněné transportéry, raketomety, 
gazy, tanky a jiná vozidla zde nacvičují 
vojenskou přehlídku, která bude hlavním 
hřebem oslav. Je to opravdu neskutečný 
zážitek.

Další den ráno (je 1. května) očekává-
me průvody slavících lidí. Rudé náměstí 
je uzavřené a všude je spousta policistů. 
Později zjišťujeme, že jsou zde prvomá-
jová shromáždění zakázána z důvodů pří-
padných manifestací proti vládě. 

Navštěvujeme památník pokořitelů 
kosmu. Nachází se nedaleko výstaviště 
VDNCH (zkr. Vystavka dostiženij na-
rodnogo chozjajstva – Výstava úspěchů 
národního hospodářství SSSR) a oslavu-
je sovětské úspěchy v dobývání vesmíru. 
Památník je vysoký 107 metrů a je celý 
pokryt titanem. V dolní části se nachází 
muzeum, v němž jsou vystaveny rakety, 

fotografie, modely, družice a spousta ji-
ného materiálu, který souvisí s vesmírem. 
Vstupné je 200 RUB (120 Kč).

Na nedalekém výstavišti jsou oslavy 
1. května v plném proudu. Každý se baví 
po svém. Je zde spousta stánků, atrak-
cí, tanečníků, hudebníků aj. Je odtud 
nádherně vidět 540 m vysoká televizní 
věž Ostankino. Poté, co jsme dostatečně 
vstřebali atmosféru oslav, vydáváme se 
metrem na Kolomenskoje. Tak se jmenuje 
chráněná rezervace, která byla dříve ven-
kovským královským sídlem. Je odtud 
překrásný výhled na město s příjemným 
posezením a krásnými procházkami.

Metrem přejíždíme na nejznámější pěší 
zónu v Moskvě, na Starý Arbat. Ulice 
je dlouhá téměř dva kilometry a je plná 
pouličních obchůdků, suvenýrů, malířů 
a jiných atrakcí. Na konci pěší zóny podél 
řeky Moskvy přecházíme na Nový Arbat. 
Na jeho začátku stojí hotel Ukrajina a Bí-
lý dům (sídlo ruské vlády). Nový Arbat je 
rušný bulvár s věžáky, kavárnami, herna-
mi a obchodními domy.

Následující den navštěvujeme Český 
dům a českou ambasádu. Přestože je zde 
vše psáno česky a prodávají se zde české 
produkty, jsou pro nás cenově téměř ne-
přístupné.

Naší další zastávkou je největší ruský 
chrám Krista Spasitele, který nás již 
z dálky oslňuje třpytem svých zlatých 
kopulí. Byl vystavěn na místě původního 
chrámu v polovině 90. let 20. století. Je 
postaven na stejném půdorysu jako ori-
ginál, jež nechal Stalin v roce 1931 zbořit, 
aby uvolnil místo pro nikdy nedostavěný 
Palác sovětů.

Přes Andrejevský most, po kterém 
se nechá jít pod širým nebem nebo pod 
zastřešením, přecházíme do nedalekého 
parku Maxima Gorkého. Platíme vstupné 
80 RUB (48 Kč). Někdejší carský park se 
táhne podél břehu řeky Moskvy a zaují-
má rozlohu téměř 100 ha. Nacházejí se 
zde fontány s vodotrysky a pro děti je zde 
spousta pouťových atrakcí.

Navštěvujeme ještě Gagarinovo ná-
městí, které ukončuje Leninský prospekt. 
Stojí zde obrovská socha prvního přemo-
žitele vesmíru na podstavci z kovu.

Po zbytek dne se věnujeme moskev-
skému metru. Je to nejrychlejší a nejspo-
lehlivější doprava ve městě. Provoz začal 
již v roce 1935. Po 12 linkách a neuvěři-
telných 270 km podzemní dráhy je den-
ně přepraveno až 10 milionů pasažérů. 
Ohromují nás nádherně vyzdobené za-
stávky jako např. Prospekt Mira (štuky), 
Komsomolskaja (mozaiky zobrazující 
budování socialismu), Novoslobodskaja 
(skleněná různobarevná okna), Mendě-
lejevova (lustry), Barykadnaja (červený 
mramor) atd.

Večer se, jak jinak než metrem, do-
stáváme na Kijevské nádraží. Odtud 
pojedeme přes Ukrajinu až do Kišiněva. 
Lůžkový lístek (plackartnyj) do meziná-

Ungheni – výměna podvozku

Kišiněv
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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: 65 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: 65 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: 65 Kč. Od 12 let

Středa 14. 10., 19.30
Všude dobře, proč být doma 
(USA) 97´
Komedie. Mladá dvojice poznává 
pravdivost přísloví, že těhotenství 
je dřina. Hraje: J. Krasinski
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Pátek 16. 10., 19.30
Návrh (USA) 108´
Romantická komedie
Mazaná podnikatelka se ocitá 
v jedné bláznivé situací za druhou. 
Hraje: S. Bullock
Vstupné: 70 Kč. Přístupný

Neděle 18. 10., 19.30
Admirál (USA) 124´
Historické válečné drama

Na pozadí I. světové války se 
milenci snaží překonat nepřízeň 
osudu. 
Hrají: K. Khabenskiy, 
E. Boyarskaya
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Středa 21. 10., 19.30
Muži v říji (ČR) 114´
Komedie. O velkých věcech na 
malém místě, velkých citech 
a velkém umění. 
Hraje: J. Plesl
Vstupné: 65 Kč. Přístupný

Pátek 23. 10., 19.30
Zack a Miri točí porno (USA) 
101́
Romantická komedie
Byli mladí a potřebovali peníze. 
Hrají: S. Rogen, E. Banks
Vstupné: 65 Kč. Od 15 let

Neděle 25. 10., 19.30
G. I. Joe (USA) 107´
Akční. Jsou tam, kde všechny 
možnosti selhaly. 
Hrají: Ch. Tatum, S. Miller
Vstupné: 65 Kč. 
Přístupný

rodního R 47 Moldova nás stojí 388 RUB 
(233 Kč). Ve voze moldavských železnic 
cestujeme většinou s Moldavci, kteří 
se vracejí s výdělkem z Ruska zpět do 
vlasti. Jízda vlakem trvá celou noc a celý 
den. Cesta přes Ukrajinu plynule ubíhá, 
až na moldavském území vlak výrazně 
zpomaluje. Přesto ve 23:06 hod. zastavu-
jeme včas na kišiněvském nádraží. Přímo 
v moderní hale získáváme ubytování za 
130 moldavských lei (260 Kč), které nám 
chvilku před tím proměnil místní policis-
ta (v pro něj výhodném kurzu). 

Kišiněv (Chişinău) s 800 tis. obyvateli 
je hlavním městem Moldavska. V něm 
je soustředěná převážná část průmyslu 
i ekonomiky. Město působí příjemným 
dojmem všudypřítomné zeleně. Centru 
dominuje třída Stefan Cel Mar, pojme-
novaná po moldavském princi, na které 
najdeme všechny hlavní instituce (par-

lament, prezidentský palác, sídlo vlády, 
hlavní katedrálu, kino, hlavní banky).

Ráno si ukládáme batohy do úschovny 
za 11 lei (22 Kč) a vyrážíme do města. 
Procházíme po hlavní třídě do centra. 
Připadá nám, že před každou budovou, 
která něco znamená, se stávkuje. Bohu-
žel nikde nejsou žádné mapy, a tak jsme 
odkázáni pouze na jedinou, která je na 
nádraží. Trolejbusem za neuvěřitelný 1 
lei (2 Kč) projíždíme městem až na za-
čátek třídy Dacia, kde se nachází Vorota 
gorodu (Brána města) tvořená socialis-
tickými paneláky. Nedaleko se prostírá 
fotbalový stánek Zimbru Kišiněv, který 
svou moderností jako by sem nepatřil. 
Po prohlídce města se opět trolejbusem 
dostáváme zpět na nádraží, kde si za 
144 lei (288 Kč) kupujeme rezervaci do 
R 105 směr Bukurešť. Zanedlouho se náš 
rychlík tvořený pěti moldavskými vozy 

(kupejnyj) dostává do pohraniční přecho-
dové stanice Ungheni. Zde probíhá výmě-
na podvozků na užší rozchod. Zažíváme 
zde také nejhorší celní prohlídku za celou 
dobu našeho putování. Kontrola pasů, 
financí a hlavně dotěrné dotazy, na které 
chtěl celník vždy důkladnou odpověď. 

I to jsme však přečkali a přes noc se 
dostáváme na rumunské území. Ráno 
přestupujeme v Ploiesti na IC 374 do 
Budapešti a odtud přes Slovensko zpět 
domů.

Tím jsme uzavřeli tento okruh, na kte-
rém jsme potkali spoustu velice vstříc-
ných lidí a viděli spoustu nádherných 
a zajímavých věcí. Opravdu se není čeho 
bát.

Kdo chce poznat význam slova VELI-
KÝ, ať určitě navštíví Rusko. V Rossiji 
vsjo balšoje!!!

Jan Machek 

▶
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Středa 28. 10., 19.30
Hanebný pancharti (USA) 100´
Akční/válečný. 
Hanebně zparchantělá jízda 
plná krve, potu, slz a touhy 
po pomstě. 
Hrají: B. Pitt, E. Roth
Vstupné: 65 Kč. 
Od 15 let

Pátek 30. 10., 17.30
G – Force (USA) 89´
Akční/rodinný. Svět potřebuje 
chlupaté hrdiny. Walt Disney. 
Hrají: J. Hellman, M. Goldblatt
Vstupné: 70 Kč. Přístupný
Česká verze

Listopad

Neděle 1. 11., 19.30
Veni, vidi, vici (ČR) 95´

Romantická komedie. Golf je hra, 
která vám změní život. 
Hrají: F. Tomsa, S. Nováková
Vstupné: 65 Kč. Přístupný

Středa 4. 11., 19.30
Klíček (ČR) 70´
Thriller. Z nudy léta 2009 se 
přesunou časem 
do komunistického žaláře 
padesátých let minulého století. 
Zachrání se ? 
Hrají: N. Lichý, P. Vlčková 
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Pátek 6. 11., 19.30
Noc oživlých mrtvol (USA) 80´
Komedie/horor. 
Obyvatelé malého městečka 
odolávají útoku zombie. Hrají. 
B. Brown, S. Haig
Vstupné: 65 Kč. Od 15 let

Neděle 8. 11., 19.30
District 9 (USA) 112´
Sci-fi akční thriller. 
Mimozemšťané nejsou na naší 
planetě vítáni. 
Hrají: S. Copley, J. Cope
Vstupné: 70 Kč. 
Od 15 let

Středa 11. 11., 19.30
Milenci (USA) 110´
Romantické drama. Volba mezi 
touhou a láskou ho může stát 
život. 
Hrají: J. Phoenix, G. Paltrow
Vstupné: 65 Kč. Od 15 let

Pátek 13. 11., 19.30
Občan Havel (ČR) 97´
Dokument. V rámci oslav 
20. výročí 17. listopadu 1989.
Vstupné: 60 Kč. Přístupný

▶
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KyTICe – Kulturní zařízení Světlá n. S. 
pořádá divadelní představení 

O BALYNCE
V malém detektivním příběhu z kou-

zelné zahrady, provázeného hudbou a pís-
ničkami, se představí čtyři herci a loutky 
Karlovarského hudebního divadla. 

Balynka, zatoulané pohádkové štěně, 
zabloudí do Květinové ulice. Zde bydlí 
parta veselých kamarádů. Ti společně 
s Balynkou objeví zapomenutou zahradu, 
ve které čaruje kocour Robert. Vše by 
bylo pohádkově krásné, kdyby…

Vhodné pro děti od 4 do 10 let.

Společenský dům – divadelní sál ve Světlé n. S. 

17. říjen 2009 v 15 hodin.
Vstupné Kč 30 – prodej vstupenek půl hodiny 

před představením v pokladně sálu.

KyTICe – kulturní zařízení Světlá n. S. 
vás zve na besedu

29. října 2009 v 17 hod.
v zasedací místnosti městského úřadu

VYPRÁVĚNÍ NEJEN 
O AUSTRÁLII

Přednáší: 
P. Jáchym Jaroslav Šimek, O. Praem

P. JÁCHYM JAROSLAV ŠIMEK
je premonstrátský kněz, studoval 

v Litoměřicích a na Gregoriane v Římě. 
V současné době postgraduálně studuje 

Pastorální teologii na Papežském 
teologickém institutu ve Wroclavi. Působil 

jako kněz v Čechách a několik let jako 
misionář v Austrálii, nyní je farářem 
a provisorem v želivském klášteře.
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Medailony

Mirka Bártová, 
DiS 
(*1986 v Novém 
Městě na Moravě)

Studentka umě-
lecké školy ve 
Světlé n. S., žije ve 
Zvoli. Maturovala 
v oboru umělecko-
řemeslného zpraco-

vání skla, broušení, rytí a malby, nejvíce 
se věnovala broušení přejímaného skla, 
využívání jeho barevnosti při probrušo-
vání barevné vrstvy a jeho stínování. Jejím 
nynějším oborem je kamenosochařství. 
Pracuje převážně na Lipnici v ateliéru, 
dělá návrhy z hlíny, které následně odlévá 
ze sádry. Podle vlastních modelů vytvořila 
na sympoziu Sekání na hradě pískovcovou 
sochu Blesky a na Dřevěné Lipnice z dře-
va kaštanu sochu Pučení symbolizující 
pučící rostlinu. Věnuje se také vitrážím, 
využívá Tifanny metodu umožňující tvořit 
plastické objekty, např. lampy. Maluje též 
obrazy na plátno, využívá různé techniky.

Bc. Lucie 
Burkoňová 
(*1984 v Chrudimi) 

Po maturitě na 
Střední umělecké 
škole grafické 
v Jihlava (propa-
gační výtvarnictví, 
propagační grafika) 
absolvovala druhý 

ročník Uměleckoprůmyslové akademie 
ve Světlé n. S., obor kamenosochařství  
Světlá n. S. a složila státní bakalářské 
zkoušky z výtvarné výchovy a speciální 

pedagogiky na PdF Masarykovy univerzi-
ty v Brně. V současné době pracuje v ÚSP 
pro tělesně postiženou mládež Kociánka 
v Brně a studuje v magisterském studiu. 
Zúčastnila se výstav Pája a Lucka v Umě-
leckoprůmyslové akademii, výstavy prací 
žáků této školy v Galerie Na Půdě a v rám-
ci PdF MU Brno výstavy Fenomén kniha 
v Domě pánů z Kunštátu v Brně.

Monika 
Fridrichová 
(*1986 v Levicích)

Kresbě se věnuje 
v podstatě od nejút-
lejšího dětství. Vy-
studovala konzervo-
vání a restaurování 
omítek,  štukových 
prvků v Banské 

Štiavnici. Kresba i nadále zůstala její jedi-
nou útěchou a nejmilejším koníčkem. 

Pavlína Gergelová 
(*1985 ve Zruči 
n. S.)

Už jako malá šila 
oblečky na barbíny 
a panenky, potom 
se přihlásila do ma-
lířského kroužku, 
a později nastoupila 
do střední školy ve 

Světlé n. S. na obor uměleckořemeslné 
zpracování skla, broušení a rytí. Nakonec 
úspěšné absolvovala vyšší školu – řízení 
sklářské a keramické výroby. Vystavova-
né koláže se týkají části jejího života, který 
byl radostný i smutný. Uvízla v labyrintu, 
ze kterého ji vysvobodilo malování.  

Bc. Michaela 
Roženská 
(*1987 
v Havlíčkově 
Brodě)

Trvale žije ve 
Světlé nad Sázavou. 
Po maturitě na 
gymnáziu absol-
vovala bakalářské 

studium architektury na ČVUT v Praze 
pod vedením prof. Ing. akad. arch. Aleny 
Šrámkové, nyní pokračuje v magister-
ském studiu v Paříži. Mezi její koníčky 
patří malování, kynologie a cestování.

-jv-

Vlastivědný spolek Světelsko 
zve na podzimní

VÝSTAVU
v Muzeu Světelska 

Světlá a okolí v obrazech naivisty 
Pavla Petra Fialy

Na listopad a prosinec se připravu-
je další výstava obrazů, tentokrát 

malířky Berty Bártové.

Pozvánka na výstavu 

Součástí připomínky 20. výročí „konce 
vlády jedné strany“ v našem městě bude 
i výstava dokumentů vztahujících se 
k osobnosti světelského rodáka Václava 
Nováka, jenž byl komunistickým reži-
mem nespravedlivě vězněn a perzekvován 
na základě politického soudního procesu 
vedeného v 50. letech. Zažil brutální vý-
slechy Státní bezpečností, prošel tehdej-
šími československými věznicemi a přežil 
i nucené práce v úpravně uranové rudy. 
Poslední roky života prožil v rodné Světlé, 
kde spolu s manželkou Emilií pracoval 
v tehdejší lékárně na náměstí. Rehabili-
tován byl až v roce 1990, jedenáct let po 
své smrti.

Výstavu autentických dokumentů a fo-
tografií připravil vnuk Václava Nováka 
pan Jan Kubišta; k vidění budou od úterý 
29. října jako součást výstavy Světlá očima 
holandských přátel, umístěné v zasedací 
místnosti v přízemí světelské radnice. 
O osudech manželů Novákových se může-
te dočíst i v příspěvku Jana Kubišty, který 
je součástí nedávno vydaného II. dílu 
Vlastivědného sborníku Světelsko.

Josef Böhm

Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek za-
koupených od 22. 8. do 16. 9.:

Beletrie
 Cílek Roman - Letopisy zločinu
  - skutečné kriminální případy v na-

ší republice od 20. do 90. let
 Formanová M. - Ten sen
  - psychologický román o tom, že 

před vlastními hříchy a špatným 
svědomím není možné utéct ani 

  na opačnou stranu zeměkoule

Naučná literatura
 Toulavá kamera 8
  - další pokračování knižní podoby 

oblíbeného vlastivědného seriálu

Knihy pro děti a mládež
 Velká kniha neobyčejných zvířat
  - zvířata v příbězích velkých čes-

kých i světových spisovatelů 
 Macků Iva - Teen Pop
  - dívčí román pro všechny chytré 

rebelky od 13 let
Eva Kodýmová 
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Kulturní zařízení KyTICe 
PŘIPRAVUJE:

Mlýny
Drama z vojenského prostředí, 

volně na motivy hry Václava Havla 
a Karla Bryndy Život před sebou, 
je nejúspěšnějším představením 
pražského divadla SKLEP, jediným 
celistvým dramatickým celkem 
a současně nejdéle uváděným před-
stavením na repertoáru.

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 nemilo-
srdného humoru se odehrává v malé 
vojenské posádce kdesi v Čechách na 
pozadí tuhé totality konce 50. let.

Účinkují: Monika Načeva / Hana 
Pafková, Jan Slovák, Tomáš Hanák, 
Jiří Burda, David Vávra / Robert Ne-
břenský, František Váša, Ondřej Tro-
jan / Milan Šteindler, Petr Koutecký, 
Zdeněk Marek

Křest sborníku

Když se před dvěma lety, v době 
oslav pořádaných k jubileu našeho 
města, odehrával na nádvoří zámku 
křest Vlastivědného sborníku Světel-
sko, na jeho deskách bylo sice malým 
písmem uvedeno I. díl, ale bylo jen 
pár těch, kteří věřili, že bude násle-
dovat díl druhý. Díky nezměrnému 
úsilí několika nadšenců, přidělení 
finančních prostředku z grantového 
programu Edice Vysočiny a samo-
zřejmě pochopení zastupitelstva měs-
ta se tak ale nakonec stalo!

Slavnostní křest druhého dílu 
Vlastivědného sborníku Světelsko se 
konal v Muzeu Světelska v pondělí 

7. září. Pozváni byli autoři všech pří-
spěvků a fotografií, členové městské 
rady, městského zastupitelstva a další  
a není vinou pořadatelů, že přišli jen 
ti, které tato událost opravdu zajímala. 
Po úvodním slově místostarosty Jose-
fa Böhma a kytarové kulturní vložce 
učitele místní základní umělecké školy 
Jiřího Vencovského jako první pokřtil 
novotou vonící publikaci předseda 
Vlastivědného spolku Světelsko Ing. Ji-
ří Hladovec a po něm 1. místopředsed-
kyně Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR Miroslava Němcová, přestože pro-
hlásila, že jako milovnice knih a bývalý 
knihkupec se s poléváním knihy těžko 
smiřuje. Následně převzali láhev se ▶
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Tip na knihu

Od září je naše regionální literatura 
bohatší o novou výpravnou publikaci 

– druhý díl Vlastivědného sborníku 
Světelsko. Autoři, z nichž někteří jsou 
členy Vlastivědného spolku Světelsko, 
se ve svých pracích detailněji zamě-
řují na dílčí témata z historie Světlé 
a jejího nejbližšího okolí. 

Úvodní práce Ing. Františka Kocmana 
a Mgr. Pavla Rouse se věnuje novým 
stavebně historickým a archeologickým 
poznatkům o nelechovské tvrzi, Ing. Jan 
Sommer z Národního památkového 
ústavu v Praze se zabývá stavebními 
zvláštnostmi tří gotických kostelů 
v kraji pod Lipnicí a na něho navazují 
členové občanského sdružení Přátelé 
podlipnických kostelů Líza Faktorová 
a Marek Hanzlík, kastelán lipnického 
hradu. Badatelka Mgr. Alena Křivská 
seznamuje čtenáře již podruhé se zá-
hadami a tajemstvím děkanského kos-
tela sv. Václava, PhDr. Hynek Bouchal, 
PhD. nazval svou práci Světelská pouť 
a barokní temno, Karel Coufal se věnuje 
pečetím Světlé n. S., Petr Tesař hrobce 
Auerspergů v Markovicích, Josef Böhm 
zpracoval stať s názvem 110 let měšťan-
ské školy ve Světlé n. S. a akademický 
sochař Ladislav Janouch přispěl prací 
o svém otci, spisovateli Jaroslavu Ja-
nouchovi. Z poněkud jiného soudku je 
historie trampské osady Stará šlechta od 
doc. RNDr. Zdeňka Laštovičky, CSc., 
následovaná statí Skála nad Černým 
vírem, na kteroužto autoři Mgr. Marek 
Chvátal, Mgr. Alena Křivská a Jaroslav 
Vála nahlížejí z hlediska geologického 
a historického, včetně pověsti, která 
se k ní váže. Michal Cáp nazval svůj 
příspěvek Blahobyt a pád židovských 
obyvatel Světlé n. S., Mgr. Jan Kubiš-

ta, LL.M., přidal životopisný materiál 
o světelském lékárníkovi PhMr. Václavu 
Novákovi, v 50. letech neprávem vězně-
ném, Jaroslav Vála popsal historii mostu 
přes Sázavu, Vladislav Beran zpracoval 
téma Světelští muzikanti, Zbyněk Bar-
ger poskytl obsáhlý materiál o sklář-
ském odborníkovi a tenistovi Zdeňku 
Bártovi, Jaroslav Vála ve dvou dalších 
pracích připomněl téměř zapomenutého 
řezbáře a akademického sochaře Bohu-
mila Vlčka a MUDr. Zdeňka Cakla, chi-
rurga a lovce africké zvěře. V závěrečné 
kapitole Josef Böhm popsal vznik a in-
stalaci pamětní desky Jaroslavu Haškovi 
na nádražní budově. 

Sborník redigoval Jaroslav Vála, 
v počtu 1000 ks jej vydalo město Světlá 
n. S., vytiskly Tiskárny Polička. Kniha 
je vázaná, tištěná na křídovém papíře, 
s barevnými i černobílými fotografiemi, 
má 300 stran a je v prodeji za 200 Kč 
v turistickém informačním centru.

-jv-

Ohlédnutí za Světelským babím létem

V sobotu 12. září ve 14 hodin byl 
ve světelském divadelním sále paní 
starostkou města Lenkou Arnotovou 
a moderátorem Petrem Chládkem 
slavnostně zahájen 2. ročník festivál-
ku dechových kapel s názvem Světel-
ské babí léto s dechovkou, jehož pořa-
datelem stejně jako v roce loňském je 
kulturní zařízení KyTICe.

Téměř pětihodinové setkání při de-
chovce odstartoval Dechový orchestr 
ZUŠ ze Světlé n. S. krátce po 13. hodině. 
Mladí muzikanti v čele s dirigentem 
a muzikantem Jánem Vajem vyhrávali 

ve vstupním prostoru Společenského 
domu na přivítanou téměř třem stovkám 
milovníků a příznivců dechovky a hostů 
festiválku – pozvání letos přijali hudeb-
ní skladatelé Vlasta Dvořák a Ladislav 
Prudík a textař Jaroslav Hájek.

Dál již program pokračoval v podzim-
ně vyzdobeném sále vystoupením kut-
nohorské Křídlovanky, dechového or-
chestru mladých hudebníků a zpěváků, 
mimo jiné i loňských vítězů Mistrovství 
Evropy v interpretaci české a moravské 
dechovky v Holandsku. Po Křídlovance 
se divákům přišla představit domažlická 
dechová kapela Domažličanka, která 

sektem k pokřtění sborníku starost-
ka města Ing. Lenka Arnotová a Jaro-
slav Vála.

Z autorů krátce promluvili akademic-
ký sochař Ladislav Janouch, badatelka 
Mgr. Alena Křivská, doc. RNDr. Zde-
něk Laštovička, CSc. a pracovník mi-
nisterstva zahraničních věcí Mgr. Jan 
Kubišta, LL.M. Nikdo z nich nešetřil 
slovy chvály a všichni vyjádřili naději, 
že druhý díl nebude zároveň posled-
ním.

Jaroslav Vála
Foto: Stanislav Peluch

▶
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Z-NADORAZ se rozloučil s fanoušky

V sobotu 12. září přicházely k bráně 
fotbalového stadionu již o půl osmé večer 
početné skupiny všech těch, kteří se přišli 
rozloučit s kapelou Z-NADORAZ. Ná-
vštěvnost slibovala dobrou atmosféru a ne-

byla jsem zklamaná. Již po pár skladbách 
se zaplnil prostor před pódiem a kromě 
tancování jsme si s kapelou i všichni za-
zpívali.

Před půl desátou představila kapela své 
bývalé členy, kteří si s ní na pódiu vychut-
nali rozlučkovou atmosféru, a tímto způso-
bem poděkovala příchozím jak za velkou 
účast na této akci, tak také za celých 15 
let přízně. Když se potom za doprovodu 
hudby nad hlavami příchozích rozzářil 
ohňostroj, mnozí zavzpomínali na akce 
prožité s kapelou a uvědomili si, že tento-
krát je to opravdu její konec. Nejednomu 
z nás ukápla i slzička. 

Po ohňostroji se kapela pustila prakticky 
bez přestávky do volného programu, kde 
již hrála svoje skladby, které zaznívaly 
poslední dobou na jejích akcích.

Ohlédnutí za výstavou

Výstavu obrazů a grafik akademického 
malíře Josefa Sasky, která byla pod zášti-
tou starostky města Ing. Lenky Arnotové 
otevřena v Rytířském sále světelského 
zámku, je možno označit za jednu z vel-
kých událostí světelského kulturního 
léta. Při příležitosti oslavy 60. narozenin 
představil umělec práce z počátku svého 
tvůrčího období, práce, které se dotýkají 
Světlé a jejího okolí. Motivy z Nového 
města, ale i ze svatováclavské pouti na 
náměstí, kostel sv. Václava, řeka a její 
nádherné okolí a řada dalších, přesvědčují 
návštěvníky o silném vztahu, který má 
Josef Saska k místům kde prožíval a stále 
prožívá velkou část svého života. 

Výstava vzbudila mimořádný zájem ve-
řejnosti, přeplněná výstavní síň při verni-
sáži a desítky návštěvníků v následujících 
dnech jsou toho důkazem.

Děkujeme proto všem, kteří se o uspo-
řádání výstavy zasloužili a předložili nám 
Saskovy práce tak říkajíc „pod nos“.

Jen pro informaci uvádíme, že Josef Sas-
ka vystavuje v těchto dnech v prostorách 
Novoměstské radnice v Praze a v Galerii 
Hollar rovněž v Praze.

Jaroslav a Marie Kratochvílovi
(redakčně upraveno)

v úvodu svého hodinového vystoupení 
vzdala poctu v sále přítomnému Vlas-
tu Dvořákovi uvedením několika jeho 
skladeb. Po krátké přestávce vstoupil 
program probíhající ve velmi příjemné 
a srdečné atmosféře do svého finále. 
Tentokrát připadlo ukončení festiválku 
na soubor ze Znojma. Muzikanti a zpě-

váci dechového orchestru Amatéři se 
tohoto úkolu zhostili s profesionálním 
nasazením a na výbornou. Českými, 
ale hlavně moravskými písničkami a za 
vydatné pěvecké pomoci obecenstva 
udělali společně pomyslnou tečku za 

sobotním programem. A pak už jenom 
moderátor jménem pořadatele pozval 
všechny v hledišti na 3. ročník Světel-
ského babího léta s dechovkou v září 
roku 2010.

A protože se žádná akce, jak každý 
ví, neobejde bez finančních nákladů, 
jménem kulturního zařízení KyTICe 
děkuji všem, kteří nám alespoň „troškou 
do mlýna“ přispěli. Jmenovitě Ing. Vlas-
timilu Dvořákovi z Golčova Jeníkova, 

firmě JOCHOVO s. r. o. ze Světlé 
n. S. a neposlední v řadě paní Petře 
Žatečkové, majitelce světelského květi-
nářství Květinka za zajištění a osobního 
nainstalování výzdoby na jevišti. Podě-
kování patří i všem kolegům pořadate-
lům v čele s Josefem Vejdělkem, iniciá-
torem těchto setkání při dechovce.

Text: Z. Horní
 foto: S. Peluch

Amatéři 

O tom, že rozlučka byla skvělá, svědčí 
i fakt, že počet lidí i přes velkou zimu 
v ranních hodinách zůstal téměř nezmě-
něný až do konce produkce kapely. A že to 
podle oznámení kapely nebyli jen místní, 

ale také jejich příznivci ze širokého oko-
lí – Žďárska, Nového Města na Moravě 
a Humpolecka.

Poděkování za krásný zážitek patří 
nejenom kapele Z-NADORAZ, ale také 
pořadatelům, kteří po všech stránkách 
zvládli akci na jedničku.

-mj- (foto: Stanislav Peluch)
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rozhovor měsícerozhovor měsíce
S Petrem Coufalem, restaurátorem 

fragmentů staršího barevného okna se sv. 
Václavem

V sobotu 7. února 2009 se vrátily na 
zdejší děkanský úřad zrestaurované 
fragmenty starší vitraje prostředního 
okna v presbytáři s obrazem sv. Vác-
lava z roku 1914 zničené výbuchem na 
nádraží v červenci roku 1945. Této ná-
ročné a nákladné práce se bez nároku 
na honorář ujal Petr Coufal, majitel 
proslulého pražského uměleckého 
sklenářství Jiřička-Coufal, který tuto 
památku také osobně přivezl a předal 
P. Marku Marcelu Šavelovi. Jeho ná-
vštěva Světlé se stala vítanou příležitostí 
požádat jej o rozhovor, s nímž k mé ra-
dosti souhlasil. 

– Dílna, v níž probíhala restaurace 
světelských fragmentů, má více než se-
dmdesátiletou tradici a již krátce po svém 
vzniku realizovala veškeré práce Maxe 
Švabinského pro pražskou katedrálu sv. 
Víta, Václava a Vojtěcha. Můžete něco 
málo prozradit o jejím nynějším progra-
mu?

V současnosti tvoří zhruba 90 % naší 
činnosti restaurování historických vitrají 
z objektů po celé České republice. V se-
znamu námi provedených prací za posled-
ních několik let jsou vitraje téměř ze všech 
prostor komplexu Pražského hradu, stejně 
tak jako z mnoha kostelů a kostelíků v po-
hraničí. Zbývajících 10% tvoří realizace 
nových vitrají zhotovených jak dle návr-
hů dodaných investorem, tak dle návrhů 
našich „dvorních“ výtvarníků. Potěšující 
je fakt, že realizací nových vitrají rok 
od roku pomalu, ale přesto přibývá, což 
znamená, že vitraj, výrazný uměleckoře-
meslný prvek, se pozvolna opět dostává 
do povědomí širší veřejnosti, odkud byl 
v šedivých dobách reálného socialismu 
poměrně úspěšně vytlačen.

– Jak jste se dostal k této zajímavé práci 
vy? 

Božím řízením, které mne přivedlo 
v dobách, kdy jsem se tzv. hledal, do ate-
lieru akademických malířů Josefa a Marti-
na Jiřičků. Velmi záhy poté, co jsem k nim 
ve svých čtyřiadvaceti letech nastoupil do 

učení, jsem si uvědomil, že tohle řemeslo 
a tahle dílna je náplní mého života.

– Jakou průměrnou životnost mají vitra-
je v případě, že nedojde k jejich předčas-
nému zničení např. nečekanou živelnou 
pohromou, nebo přičiněním lidského 
faktoru? 

Záleží na jejich konkrétním umístění, 
na konkrétních klimatických podmínkách 
a na jejich kompozičních a technických 
parametrech. Pokud si pod pojmem život-
nost vitraje představujeme okamžik, kdy 
proces jejího stárnutí dospěje k samovolné 
destrukci způsobené hroucením olověné 
sítě, pohybuje se životnost vitraje jako 
nechráněné okenní výplně v řádech desí-
tek let. Životnost vitraje, která je součástí 
interiéru, bývá pochopitelně delší, avšak 
i v tomto případě se jedná o řádově desít-
ky let.

– Při opravě starších vitrají např. 
z 19. století je asi potřeba původní sklo 
či jeho věrná napodobenina. Jak si s tím 
poradíte?

V současnosti je trh bohatě zásoben 
množstvím materiálu, který svým charak-
terem, strukturou i barevností dokonale 
odpovídá materiálům původním. Jedná se 
o produkty zahraničních skláren, které při 
výrobě používají původních technologií.

– Jakou nejstarší vitraj jste dosud restau-
roval? 

Já osobně jsem restauroval fragmenty 
renesančních vitrají z depositu náchodské-
ho zámku.

–  Dne 10. 7. 2008 jste převzal k restau-
raci fragmenty starší vitraje prostředního 
okna v presbytáři světelského děkanského 
kostela sv. Václava. Můžete čtenářům ale-
spoň v krátkosti naznačit, co se s nimi dělo 
poté, když jste je vybalili z krabic a položili 
na pracovní stůl? 

Prvním krokem samozřejmě bylo 
pořízení kompletní dokumentace 
fragmentů. Vzhledem k tomu, že se 
podstatná část skleněných segmentů ne-
dochovala, bylo od prvního okamžiku 
jasné, že půjde o rekonstrukci pouhého 
torza. Při rekonstrukci jsme vycházeli 
z originálního výtvarného kartonu 

z roku 1930, na kterém je v měřítku 
1:1 postava sv. Václava a který je sou-
částí naší sbírky. Tento karton zhotovil 
Josef Šebek pro pražskou umělecko-

-sklenářskou firmu Josefa Vlasáka a je 
přesnou kopií Urbanova sv. Václava, 
jenž sloužil jako předloha k vitrajím 
z kostela sv. Bartoloměje v Kolíně. Jest-
li se autoři světelských vitrají nechali 

„inspirovat“ Urbanem či Šebkem, to už 
bohužel nejspíše nikdy nezjistíme, důle-
žité pro nás bylo, že jsme měli v rukou 
klíč. Pomocí tohoto kartonu – klíče se 
nám podařilo zcela věrně zrekonstruo-
vat dvě vitraje s motivem spodní části 
těla sv. Václava. Další dvě vitraje s mo-
tivem architektury tvořící pozadí figury 
jsme zrekonstruovali na základě logiky 
dané dochovanými segmenty. Chybějící 
části všech vitrají jsme nahradili repli-
kami z čirého skla a to z toho důvodu, 
aby původní historické segmenty byly 
co nejméně potlačeny. Původní olově-
ná síť byla zcela zničená, a proto byla 
nahrazena novou sítí odpovídajících 
parametrů, takže nyní jsou v depositu 
světelské fary namísto krabice střepů 
a olověné spleti uloženy čtyři vitraje 
se zajímavou a historicky cennou výpo-
vědní hodnotou.

– Co zajímavého jste zjistil? Jde opravdu 
pouze o střepy prostředního okna s patro-
nem kostela?

Kromě dalšího důkazu o vysoké umě-
leckořemeslné kvalitě tehdejších mistrů 
pro mne byl asi nejzajímavějším zjištěním 
fakt, o kterém se zmiňuji již výše, a sice 
absolutní identičnost sv. Václava ze Světlé 
se sv. Václavem z Kolína. Co se týče umís-
tění původních dochovaných fragmentů, 
tak vzhledem k tomu, že rukopis, kvalita 
i materiál částí s motivem architektury 
jsou identické s částí figurální, je velmi 
pravděpodobné, že byly součástí okna 
s postavou sv. Václava. Pouze menší lome-
ný segment s modrými a zelenými skly je 
pravděpodobně pozůstatkem některého ze 
dvou dalších oken.

– Podařilo se objasnit motiv nacházející 
se v malém kruhovém okénku?

Kvalita dochované fotografie bohužel 
nedovoluje jasnou identifikaci.
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Konec prázdnin v Josefodole

Poslední prázdninovou sobotu zažilo 
koupaliště v Josefodole nevídané veselí. 
Co že se to tu vlastně  dělo? To se jen 
obyvatelé malé vesničky rozhodli uspo-
řádat Neckyádu aneb Závody netradičních 
plavidel jako krásné rozloučení se s prázd-
ninami. A i když počasí nepřálo, sešlo se 

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

– Jak se vám, jako odborníkovi, jeví stav 
současných vitrají realizovaných podle 
návrhů Švabinského žáka Karla Putze? 

Technický stav vitrají v presbyteriu 
světelského kostela je uspokojivý a pokud 
nedojde k nějakému jejich mechanickému 
poškození, vydrží ještě pěkných pár let 
bez potřeby restaurátorského zásahu. Vi-
traje to jsou opravdu krásné a myslím, že 
vaše farnost má být na co pyšná. Je velmi 

zajímavé pozorovat Putzův čistý grafický 
rukopis, který zcela jasně poukazuje na 
vliv Maxe Švabinského.

– Děkuji vám za rozhovor a do budouc-
na přeji spoustu zajímavé práce, která vás 
bude těšit. 

Alena Křivská
Foto: Martin Frouz

Poznámka redakce:

Tomuto rozhovoru 
je věnována barevná příloha 

uprostřed 
Světelského zpravodaje.
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na startu množství originálních plavidel. 
Úkolem všech soutěžících bylo v co nej-
kratším čase projet vytyčenou trať. Na 
jejich bezpečnost bděle dohlížel plavčík 
v pruhovaných plavkách s plovákem v ru-
ce, který byl vždy připraven skočit do stu-
dených vod koupaliště a tonoucí zachránit. 

Nejdříve se na trať vydaly děti a jejich 
plavidla byla vskutku nádherná. Tak se 
na startu sešla pirátská loď a vanička vy-
lepšená plastovými lahvemi, dále loďka 
z nafukovacích plováků a proti ní vyplulo 
na trať plavidlo ve tvaru šipky, kde lodivod 
seděl v míse na zadělávání knedlíků. Ze 
břehu je povzbuzovalo četné obecenstvo. 
Poté na start vyplula parta dospěláků 
a jejich plavidla byla vskutku nápaditá. 

Loď vyrobená jen z plastových lahví se 
utkala s plavidlem vyrobeným z lyží pod-
lepených plastovými lahvemi. Dále se dal 
očekávat tvrdý souboj mezi lodí z duší, na 
kterých byly připevněny necky (během 
startu byly však sundány) a plavidlem 
trefně nazvaném Lískový háj. Najednou se 
ve vodách koupaliště objevili dva žraloci, 
ale k úlevě všech přihlížejících se jednalo 
o jednoho nafukovacího a ten druhý byl 
krásný převlek místního mladíka.

A kdo tedy vlastně zvítězil? Dá se říct, 
že všichni, kteří stáli na startu. Nešlo totiž 
ani tak o to zvítězit, ale spíše se příjemně 
pobavit a rozloučit s prázdninami.

Markéta Tichá, Martin Bezouška
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Zeleň před kinem

Všímavým obyvatelům města jistě ne-
unikla v posledních dnech skutečnost, že 
před budovou kina chybí skupinka dřevin. 
Kácení jednoho smrčku a tří kusů okras-
ných křovin bylo provedeno dne 18. září 
na základě požadavku města a povolení 
odboru životního prostředí. Podnětem ke 
kácení byla žádost zprostředkovatele svě-
telské pouti pana Františka Lagrona z dů-
vodu umístění atrakce, kterou stávající ze-
leň znemožňovala. Vzhledem k zajímavé 
nabídce p. Lagrona, že bude sponzorovat 
novou výsadbu, vedení města s nabídkou 
souhlasilo. Pro zpracování návrhu byla 
oslovena firma Vítězslav Novák z Havlíč-
kova Brodu. Návrh počítá s umístěním cca 
tří větších kamenů, okolo kterých budou 
oblázky, traviny a vřes, dále různobarevné 
kvetoucí trvalky a nízké keře s barevnými 
plody s mulčovací kůrou. Nová výsadba 
bude do dané lokality vhodnější a vzhle-
dem k frekventovanosti místa i reprezen-
tativnější a prospěje k zlepšení vzhledu 
našeho města.  Bc. Klára Vašáková

Tasická sklárna bude opět v televizi

Sklárny patří k našemu kraji od pra-
dávna a nic na tom nezmění ani současná 
ekonomická krize, jež zasáhla i sklářský 
průmysl. Asi nejznámější sklárnou v re-
gionu je huť Jakub v Tasicích u Ledče 
nad Sázavou, která získala své jméno po 
natáčení populárního seriálu Jaroslava 
Dietla Synové a dcery Jakuba skláře. Tři-
náctidílný seriál o osudech rodiny Cirklů 
se skvělým hereckým obsazením (např. 
Luděk Munzar, Petr Kostka, Radoslav 
Brzobohatý, Daniela Kolářová, Jana Ště-
pánková atd.) natáčela Československá 
televize v Tasicích v roce 1984 a pro celou 
obec to tehdy prý byla událost... 

Sklárna byla privatizována v roce 1992 
již jako památka chráněná státem. V roce 
2004 ji koupil současný majitel pan Pipa ze 

Žďáru nad Sázavou s touhou  nemovitou 
technickou památku zachránit, leč poznal, 
že je to nad jeho síly a celý areál sklárny 
tak nabídl k prodeji. Proto se v Tasicích 
v neděli 6. září ráno objevil filmový štáb 
České televize Brno v čele s režisérem 
Rudolfem Chudobou, aby zde natočil je-
den z dílů zábavně publicistického pořadu 
Památky na prodej. Zmíněný magazín má 

za úkol informovat o památkových ob-
jektech určených k prodeji,  zachraňovat 
je  a uchovat tak  i pro příští generace. Na 
televizních obrazovkách pořadem provází 
známý herec, hudebník a režisér Ondřej 
Havelka a před kamerou nebývá sám. Na 
pomoc si vždy bere odborně fundovaného 
člověka, který umí nabízenou nemovitost 
představit, případně upozorní na pro-
blematiku při dalších zásazích nutných 
k její záchraně. V Tasicích byl s Ondře-
jem Havelkou před kamerou pracovník 
Národního památkového úřadu v Telči 
Mgr. Tomáš Vícha. Ten dokázal v krát-

kém čase představit jedinečnost tasické 
sklárny a říci tak, proč je celý areál sklárny 
kulturní technickou památkou ve smyslu 
zákona 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči. Televizním divákům sklářkou huť 
Jakub představil slovy: „Tasická sklárna 
je pravděpodobně nejstarší dochovanou 
sklárnou s tradiční výrobou užitkového 
skla ve střední Evropě. Dochovala se do 

dnešních dnů v nedotčené podobě, včet-
ně veškerého technologického vybavení. 
I dnešní návštěvník má možnost vidět, jak 
v minulosti sklárna fungovala. Od konce 
18. století až do devadesátých let 20. století 
se zde na pracovních postupech téměř nic 
nezměnilo. Zde se ještě zachoval jedinečný 
způsob vytápění pece pomocí plynu gene-
rovaného z hnědého uhlí. Svoji historickou 
hodnotu má technické zařízení pro regu-
laci přívodu plynu a největším unikátem 
je samotná sklářská pec s deseti pánvemi, 
neboť obvykle jich bývalo v ostatních hu-
tích nanejvýš osm. Pozoruhodnou je též 
konstrukce krovů hutní haly.“

Ondřej Havelka zase upozornil na fakt, 
že při ukončení výroby v roce 2002 zde 
skláři zanechali vše na svém místě, proto 
je například kolem pece vidět všelijaké 
sklářské náčiní. Dnes je sklárna přístupná 
veřejnosti a funguje jako sklářský skanzen, 
ovšem bez živého provozu. I tak je zde co 
obdivovat. O tom se budou moci televizní 
diváci přesvědčit v některém ze třinácti 
dílů nově natočených pořadů od ledna 
příštího roku, vždy v sobotu po obědě na 
ČT1.    Text a foto: jív

Zleva Tomáš Vícha, Ondřej Havelka a Rudolf Chudoba

Huť Jakub před televizní kamerou
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U Havlů je otevřeno

Nový hezký dům v rohu náměstí 
Trčků z Lípy je nyní bez nadsázky jeho 
ozdobou. Veřejnost jistě od loňského 
května sledovala, jak celý objekt roste. 
500 dnů uplynulo od zřízení stave-

Jak jsem potkal kotrče kadeřavého

Červenec bývá většinou tím měsícem, 
který po většinu let zahajuje houbař-
skou sezonu. Letos ale ta pravá žeň 
nastala už o měsíc dříve, alespoň v ně-
kterých částech republiky. Já pocházím 
z Vysočiny, kde houby rostou doslova 
jako po dešti. Houbaření je mým vel-
kým koníčkem, proto vám nyní popíši 
svůj letošní krásný houbařský úlovek.  

Deštivé počasí vystřídalo sluníčko a já 
vyrazil do lesa na houby se svojí drahou 
polovičkou. Samozřejmě jsme vzali největ-
ší košík, který doma byl. Naše kroky vedly 
po měkkém a krásně zeleném mechu, oko-
lo voňavých jehličnanů, k prvnímu úlovku 

– nádherně rostlému hřibu kováři a jeho 

Informace z O2

Společnost Telefónica O2 Czech Re-
public, a. s., se rozhodla z důvodu výraz-
ného poklesu zájmu obyvatel přizpůso-
bit  síť  veřejných telefonních automatů 
(VTA) současným  potřebám. V průbě-
hu měsíce září 2009 dojde ke zrušení 
VTA v částech města Světlá n. S. Dolní 
Březinka, Komenského ul. 691 a Zámec-
ká ul. – autobusová zastávka u skláren. 
Dostupnost služby pro obyvatele, jak je 
definovaná Českým telekomunikačním 
úřadem, zůstane zachována.

Věřím, že tyto nezbytné kroky při-
jmou občané s pochopením.

Miroslav Krch
obchodní zástupce

Architect Award ABF

Tak se jmenuje architektonická sou-
těž, jejímž cílem je pomoci najít studen-
tům a mladým architektům do 33 let 
místo na současné architektonické scé-
ně, přiblížit široké veřejnosti soudobou 
architekturu a přilákat ke studiu archi-
tektury mladou generaci. V neposlední 
řadě by soutěž měla pomoci zmapovat 
tvorbu začínajících architektů. 

Dne 30. června se sešla odborná porota 
soutěže, aby vybrala díla a studie, které 
postoupí do finále. Z celkových 73 bylo 
nominováno 17 prací (6 studií, 6 studií-

-školních prací a 5 realizací), výsledky 
byly vyhlášeny 22. září při Galavečeru 
jubilejního 20. ročníku stavebního veletr-
hu FOR ARCH 2009. 

Není bez zajímavosti, že mezi nomi-
novanými (a posléze i mezi oceněnými) 
byla i studentka architektury Michaela 
Roženská ze Světlé n. S. Její práce Plo-
várna Jenštejn získala cenu mediálního 
partnera vydavatelství Vltava-Labe-Press, 
a. s. Podle hodnocení poroty se jedná se 
o jednoduchou stavbu pro všední den, 
citlivě zasazenou do kontextu malé obce. 
S výhodou využívá svažitého terénu 
i orientace ke světovým stranám. Působí 
klidně až nadčasově. Jde o vzácný přístup 
k tvorbě, který nemá potřebu na sebe za 
každou cenu upozorňovat. 

S některými pracemi Michaely Rožen-
ské se budou moci seznámit návštěvníci 
výstavy v Galerii Na Půdě Život a dění 
kolem nás, o které informujeme na jiném 
místě Světelského zpravodaje.

-jv-

kamarádům. Neuplynuly ani dvě hodiny 
a košík byl plný po okraj. Obloha, která 
byla ještě před chvílí blankytně modrá, 
dostala zamračený nádech, cítil jsem 
první kapky deště, a tak jsme pospíchali 
rychle domů. Najednou na mne vykoukl 
pařez s překvapením. To, co jsem objevil, 
byl jisto jistě nejúspěšnější kousek – pěkně 
rostlý kotrč kadeřavý. Z malých kapiček se 
staly velké kapky, ale to už jsme byli doma 
a pochutnávali si na výborné dršťkové po-
lévce z kotrče kadeřavého.

Dršťková polévka z kotrče 
kadeřavého 
(recept je určen pro 4 osoby)
Ingredience:
1 litr vody, 400 g kotrče, 30 g hladké 

mouky, 30 g másla, pepř a sůl podle chu-
ti, 1 lžíce sladké mleté papriky, špetka 
majoránky, špetka mletého zázvoru, 1 až 
2 stroužky utřeného česneku, 1 polévková 
kostka, 1 až 2 lžíce posekané čerstvé petr-
želky nebo pažitky

Příprava:
V litru vody s polévkovou kostkou vaří-

me kotrče po dobu cca 20 min. Poté slije-
me, vývar uchováme a kotrče nakrájíme 
na nudle (jako dršťky). Z másla a mouky 
připravíme světlou jíšku, zamícháme do ní 
papriku, česnek a na moment osmažíme. 
Přilijeme masový vývar, přidáme majo-
ránku, zázvor a ochutíme solí a pepřem 
dle chuti. Vše dobře povaříme. 

Polévku podáváme posypanou naseka-
nou petrželkou, popř. s pečivem.

Text a foto: Jiří Moravec

niště v prostoru bývalého parkoviště 
a  22. září se konalo slavnostní uvedení 
do provozu víceúčelové budovy, ve kte-
ré bude široké veřejnosti vedle jídelny 
sloužit též prodejna masa a lahůdek. 

V úterý ráno před tradiční Svatovác-
lavskou poutí nic nenasvědčovalo tomu, 
že se bude slavnostně stříhat páska. 
Než přišli první pozvaní hosté, ještě 
se natíralo barvou, uklízelo po řeme-
slnících, ale tak tomu bývá všude tam, 
kde se dokončuje něco velkého. Krátce 
po deváté hodině přestřihla starostka 
Ing. Lenka Arnotová za asistence 
majitele Josefa Havla onu nezbytnou 
pásku a popřála, ať nová provozovna 
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Vyznejte se ve svých penězích (9)

Neuplyne snad ani jediný den, aby 
nás reklama ve sdělovacích prostřed-
cích nemasírovala nabídkou nejrůz-
nějších pojistných produktů. Houfy 
agentů táhnou krajem a přesvědčují, 
že právě s nimi sjednaná smlouva 
zaručí celoživotní štěstí. Někdy sku-
tečně můžete tento produkt potřebo-
vat; abyste však uměli rozhodnout, 
jaká rizika a v jaké výši je nanejvýš 
nutné zajistit a kdy se naopak jedná 
už jen o sponzorování pojišťoven 
a pojišťováků, je třeba se ve věci 
alespoň rámcově orientovat.

Dnes je pojišťovnictví jistě velmi za-
jímavý, celosvětově rozšířený byznys. 
Jak to ale vlastně všechno začalo?

Je známo, že Féničané, ve starově-
ku jeden z obchodně nejúspěšnějších 
národů, založili svoji prosperitu na 
vynikajícím mořeplaveckém umění. 
Obchodní lodě brázdily vlny Středo-
zemního moře a rozšiřovaly oblast 
fénického vlivu do stále vzdálenějších 
míst. Féničané mimo jiné založili 
Kartágo, které později svým vlivem 
konkurovalo i všemocnému Římu 
a málem se mu podařilo jej vojensky 
porazit, a na severozápadě obchodní 
centrum Massilii, kterou dnes známe 
pod názvem Marseille. Ovšem situace 
nebyla tak úplně idylická. Flotilám 
hrozila mnohá nebezpečí, počínaje 
mořskými bouřemi a konče nájezdy 
pirátů. Každoroční ztráty na lodích 
i posádkách byly značné. Náklady na 
stavbu lodí tehdy, podobně jako dnes, 
byly nemalé.

S piráty se pokoušeli Féničané vy-
pořádat v té době obvyklým způso-
bem. Pokud jim některý z nich padl 
do rukou, velmi pomalu ho zaživa 
stáhli z kůže. Systém příliš dobře ne-
fungoval, nájezdy pirátů neřídly. A na 
špatné povětrnostní podmínky tento 
postup neměl vliv vůbec, ačkoli se ri-
tuální popravy provozovaly jako oběť 
příslušným bohům, kteří měli tenkrát 
počasí na starosti.

Pokud přišel o galéru či dvě bohatý 
rejdař, určitě mu pár dní nechutnalo. 
Ale majitel pouze jedné či dvou lodí 
byl ohrožen přímo existenčně. Pro-
blém vyžadoval řešení, a to rychle.

Jak už asi tušíte, princip pojištění 
byl záhy na světě. Jestliže se několik, 
řekněme patnáct, co do majetku men-

Placená reklama

ších majitelů obchodních lodí dohodlo 
na společném podniku a vložilo do 
něj jako základní kapitál každý jednu 
galéru, pak v případě ztráty jedné či 
dvou z nich utrpěl společný podnik 
ztrátu ve výši jedné či dvou patnáctin 
celkového majetku. Nikdo ze zúčast-
něných však nezůstal na mizině, což 
by se stalo obchodníkovi samotnému. 
A pokud podnik odkládal v průběhu 
roku část zisku stranou, nebyl problém 
flotilu opět doplnit. 

Dnes již není třeba zakládat vlastní 
pojišťovnu, pokud snad nehodláte v té-
to lukrativní oblasti podnikat. Postačí, 
pokud s dostatečně kapitálově vybave-
nou institucí (pojišťovnou) uzavřete 
dohodu (pojistnou smlouvu), že za 
určitou úplatu (pojistné) převezme na 
sebe předem určené riziko, jež by pro 
vaše domácí či podnikatelské hospo-
daření znamenaly vážné ohrožení. 

Z uvedené archaické historky plyne 
několik poměrně současných doporu-
čení:
 • Rizika, která jsou pro náš profesi-

onální či osobní život kritická, je 
třeba zajistit.

 • Zajišťujeme jen taková rizika, 
která nejsme sami schopni zvlád-
nout.

 • Povšimněte si obratu „předem 
určené riziko“ – při uzavírání 
smlouvy je třeba se ujistit o tom, 
co je a co není pojištěno; pokud 
to zjistíte až při pojistné událos-
ti, pravděpodobně budete příštích 
pár dnů bez nálady.

 • Důležitým prvkem zajištění je 
tvorba vlastních majetkových re-
zerv – jak se zvyšují, snižuje se 
nutnost pojištění a o to více pro-
středků můžeme využít pro jiné 
účely.

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

Petr Krajcigr, 
finanční 

konzultant

dobře slouží ke spokojenosti zákazní-
ků. Poděkovala všem, kteří se o toto 
krásné dílo zasloužili s tím, že město 
něco takového potřebovalo. Poté Josef 
Havel pozval všechny přítomné k pro-
hlídce celého objektu. A bylo se čím 
chlubit, bylo co obdivovat. V přízemí 
je jídelna s nezbytným sociálním za-

řízením, zařízení prodejny pro pultový 
prodej, moderně vybavená kuchyň 
včetně prostorného chladícího boxu. 
V patře se nachází prostorná výrobna 
studené kuchyně, sklady a kancelář. 
Veškeré zařízení je na takové úrovni, 

aby odpovídalo i těm nejpřísnějším 
hygienickým předpisům. Co dodat? 
Při malém občerstvení vyslovil Josef 
Havel krásnou myšlenku:

„Vše bude směřováno k tomu, aby 
se zde každý dobře najedl, byl dobře 
obsloužen. Jen spokojený zákazník se 
bude vracet.“ 

jív

C
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Nadějná atletka Hana Ptáčníková, 
svěřenkyně trenéra Jozefa Foťka, kte-
rá reprezentuje atletický klub Hvězda 
SKP Pardubice, startovala ve dnech 
12. a 13. září na mistrovství České re-
publiky atletů do 15 let v Olomouci. 

Konfrontace rekreačního tenisu

Čtyřhra má mezi tenisovými ama-
téry, kteří svůj sport provozují pouze 
rekreačně, značnou oblibu. Proto 
Tenisový klub Sklo Bohemia Světlá 
n. S. připravil na druhý zářijový 
víkend turnaj pro neregistrované ve 

čtyřhře. Partnery v přípravě celé 
akce byly pořadatelům pojišťovna 
Kooperativa a Městský úřad Světlá 
n. S., takže hlavní soutěž se hrála pod 
názvem Kooperativa Cup a soutěž 
útěchy určená dvojicím, které neuspě-
ly v prvním kole, nesla název O cenu 
města Světlá n. S. 

V sobotu 12. září ráno se do turnaje 
přihlásilo 16 dvojic, tedy 32 vyznavačů 
rekreačního tenisu z Prahy, Jihlavy, 
Havlíčkova Brodu, Chotěboře, Přiby-
slavi a nechyběli ani domácí. Z prvního 
kola postoupilo do osmičky hracího 
pavouku pět domácích deblových dvojic. 
I ve čtyřčlenném semifinále měla Světlá 
převahu, když v tom prvním se střetli 
závidkovický Radek Vála a Světelák 
Petr Čihák proti dvojici Tomáš Rosecký, 
Bohuslav Císař. Úspěšnější byli učitel 
tělocviku Rosecký s fotbalovým kapi-
tánem Císařem, zvítězili 6:3, 6:3. Do 
druhého semifinále nastoupila favori-
zovaná dvojice chotěbořských tenistů 
Málek, Nádvorník proti domácím Štěr-
bovi s Dušátkem. Tenisté z Chotěboře 
svoji roli potvrdili a po výhře 6:2, 6:0 
postoupili do finále. Po předchozích vý-
sledcích v turnaji mělo být finále jasnou 
záležitostí pro Málka s Nádvorníkem, 

Ptáčníková má stříbro

V silné konkurenci šestadvaceti sprin-
terek tam dokázala vybojovat stříbrnou 
medaili na nejkratší trati, v běhu na 60 
m. V rozběhu spolu s Kristýnou Kobiá-
novou z Prahy zaběhly nejrychlejší časy, 
shodně 7.93 s a jako jediné se dostaly 
v rozbězích pod 8 sekund. Hana vyhrála 
i meziběh, když protnula cíl v nejrychlej-
ším čase 7.84 s. 

Zákonitě potom nastupovala na start 
osmičlenného finále v roli největší fa-
voritky. V něm byla ovšem nejrychlejší 
Martina Černochová z AK Zlín, která 
finálovou šedesátku běžela za 7.83 s, 
přitom do finále postoupila s časem 8.03 
s. Stříbrná Hana Ptáčníková měla čas 
7.90 s, stejně jako třetí v cíli Kobiáno-

leč domácí Rosecký s Císařem dokázali 
soupeřům vnutit svoji hru a vzali jim 
druhý set po prvním prohraném, který 
vyhráli 6:2 a o vítězi turnaje tak musel 
rozhodnout set třetí. V něm již byla 
favorizovaná dvojice úspěšnější. Málek 

s Nádvorníkem po vítězství 6:2, 2:6, 
6:2 získali krásné poháry Kooperativy 
a potvrdili, že Chotěboř je baštou rekre-
ačního tenisu. 

Soutěž O cenu města Světlá n. S. měla 
na pavouku 8 dvojic a do prestižního 
semifinále se probojovali: Vak, Čech  

Vyhlášení vítězů, Tomáš Rosecký přebírá 
pohár, Bohuslav Císař a člen vítězné 

dvojice Martin Nádvorník

Finalisté soutěže O cenu města 
Světlá n. S., zleva: Adam Adam, Rostislav 

Brezanský a vítězové Bohdan Piskač 
a Roman Špitálník

Jeden z finalistů hlavní soutěže, fotbalista 
Bohuslav Císař

(oba z Havlíčkova Brodu), Světelák Bre-
zanský s Adamem z Prahy, domácí pár 
Jelínek, Dřínovský a dvojice z Chotěbo-
ře Špitálník, Piskač. Do finále se probo-
jovali Brezanský s Adamem a Špitálník 
s Piskačem. I v tomto finále byli úspěš-

nější reprezentanti Chotěboře, porazili 
Brezanského s Adamem 6:1, 6:1 a za 
své vítězství dostali trofeje v podobě 
sošek servírujícího tenisty. Pro pořada-
tele bylo největší odměnou, když slyšeli 
z úst účastníků turnaje slova chvály na 
pěkný turnaj doprovázená sliby, že příš-
tě přijedou zase. 

Text a foto: jív

▶
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Světelák na střídačce Dukly Jihlava

vá z SK ZŠ Jeseninova Praha. I tak je 
stříbrná medaile z mistrovství republiky 
pro atletku trénující ve Světlé ohromným 
úspěchem. 

Na olomouckém šampionátu běžela 
Ptáčníková ještě další krátkou trať 150 
m. Ve svém rozběhu skončila třetí, když 
jí časomíra naměřila čas 19.4 s. Finálový 
čas si potom ještě zlepšila na 19.12 a bylo 
z toho 7. místo. Mistrovský titul na této 
trati získala Lucie Koudelová z Uher-
ského Hradiště, která byla ve finále nej-
rychlejší s časem 18.40 s. V příští sezoně 
již bude Ptáčníková startovat v kategorii 
mladšího dorostu, kde na ni budou čekat 
starší a mnohem zkušenější soupeřky. 

Text a foto: jív

▶

Sedmatřicetiletý Světelák Aleš Totter 
je již deset let profesionálním hokejo-
vým trenérem mládeže a druhým rokem 
trenérem extraligových juniorů v Dukle 
Jihlava. I když to jsou „jenom“ junioři 
a současný jihlavský hokej s nostalgií 
vzpomíná na zlaté časy, má klub s dva-
nácti mistrovskými tituly v našem ho-
keji stále patřičnou popularitu. Proto je 
role prvního trenéra extraligového týmu 
juniorů v jednom z nejslavnějších hoke-
jových klubů u nás docela významným 
postem v tak mladém věku. Jako kluk 
hrál ve Světlé tenis, fotbal a pochopitel-
ně i hokej, ale nikdy to nebylo na vyšší 
úrovni. O to pozoruhodnější je sou-
časná trenérská pozice Aleše Tottera, 
která je výsledkem vůle a touhy něčeho 
dosáhnout. 

S trénováním začínal v havlíčkobrod-
ské Kotlině u mládežnických týmů 1. 

– 3. tříd. Z Havlíčkova Brodu vedla jeho 
trenérská cesta do někdejší bašty česko-
slovenského hokeje, do Brna. Tam byl 

Stolní tenisté se těší na novou hernu

Stolní tenisté TJ Sklo Bohemia 
Světlá n. S. po svém suverénním 
vítězství v krajském přeboru I. tří-
dy v minulé sezoně okusí poprvé 
v historii divizi. Do divizní soutěže 
vstoupí v sobotu 3. října okresním 
derby zápasem proti pingponkářům 
Jiskry Havlíčkův Brod, navíc na sto-
lech soupeře. 

V úspěšné světelské sestavě nedošlo 
přes léto k žádné změně, a tak na sou-
pisce pro novou soutěž jsou na prvních 
pěti místech stejná jména: Ladislav Vo-

nejprve u mládežnických týmů Ytongu 
a po čase se stěhoval do sousední Ko-
mety. Po Brnu přišlo trenérské angažmá 
v pražské Spartě, kde pobyl dva roky. 
Mohl tam být déle, ale na přání známé 
hokejové osobnosti, Františka Musila, 
přesídlil na Horácký zimní stadion do 
Jihlavy. Během těchto trenérských štací 
v klubech píšících slavnou historii naše-
ho hokeje se sešel s mnoha osobnostmi, 
například měl možnost část sezony dělat 
asistenta Josefu Augustovi u prvoligo-
vého týmu dospělých jihlavské Dukly 
a měl se tedy od koho učit. Sám Aleš 
k tomu říká: 

„Ano, měl jsem možnost spolupraco-
vat s mnoha trenérskými osobnostmi. 
Od každého jsem se snažil převzít to, co 
jsem považoval za nejlepší. Ale nejvíce 
vzpomínám na práci vedle trenéra juni-
orů pražské Sparty Davida Volka. S ho-
kejem toho prožil skutečně hodně, vždyť 
hrál šest sezon v NHL, pracoval jako 
skaut pro americký tým NHL Buffalo 
Sabres a hlavně to je skvělý člověk.“

V dosavadní trenérské kariéře získal 
Aleš s mládežnickými družstvy tři 
zlaté medaile přeborníků České repub-
liky, dvě stříbrné a jednou byl se svým 
týmem bronzový. A co má hokejový 
trenér ze Světlé před sebou? „Se svými 
nynějšími svěřenci bych chtěl udržet 
nejvyšší juniorskou soutěž, tedy extrali-
gu. Dalším cílem je zvýšení trenérského 
vzdělání. K zisku nejvyššího trenérské-
ho vzdělání u nás mi chybí ještě dodělat 
diplomovou práci na FTVS.“

Text a foto: jív

syka, Radek Vosyka, Josef Bříza, Mar-
tin Karela a Jan Růžička. První sezonu 
v divizi odehrají ještě v tělocvičně 

základní školy v Lánecké ulici, ale prá-
vem se již těší do nové moderní herny, 
kterou budou mít na zrekonstruované 
zimním stadionu v Pěšinkách. Herna 
o rozměrech 5 x 40,5 m bude v patře 
jihovýchodní podélné části nové haly. 
Pohodlně by se tam měly vejít 4 stoly 

a co je důvodem radostného očekávání 
všech světelských stolních tenistů, po 
tréninku ani po soutěžních utkáních již 
nebudou muset své stoly stále skládat 
a uklízet. Sál s umělým osvětlením 
a parketovou podlahou opatřenou pro-
tiskluzovým lakem bude sloužit jen jim 
a oni si ho za své výsledky zaslouží. 
Všichni v oddíle stolního tenisu věří, 
že se stěhováním do nové herny při-
jdou i noví zájemci o hru na zelených 
stolech. A ve Světlé mezi mládeží 
zájem o ping pong je, stačí se zajít po-
dívat o přestávkách mezi vyučovacími 
hodinami na chodbu základní školy 
v Lánecké ulici. Pingpongové stoly tam 
vůbec nezahálejí. 

Text a foto: jív

Aleš Totter (první zleva) na střídačce 
s Patrikem Augustou, nynějším 

sportovním manažerem jihlavské Dukly 

Budoucí herna pro stolní tenis

Hráč a vedoucí divizního týmu Martin 
Karel (vlevo) s prvním hráčem soupisky 

Ladislavem Vosykou
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Síň slávy má v garáži

Stěny své garáže má třiačtyřicetiletý 
František Tichý plné pohárů a medailí. 
A není se čemu divit, vždyť patří mezi 
vytrvaleckou elitu Vysočiny. V popu-
lárním, letos již 34. ročníku celosezonní 
akce Běžec Vysočiny každý svůj start 
v kategorii 40 až 49 let přetavil ve vítěz-
ství a teprve ve čtrnáctém závodě deva-
tenáctidílného seriálu našel přemožitele. 
To když 18. září v 9600 m dlouhém 
krosu Sádeckými vinohrady byl rych-
lejší Václav Ožana z Nového Města na 
Moravě. 

František Tichý však není jenom běž-
cem, absolvuje i další kondiční sporty, 
duatlon a triatlon a i v nich patří mezi 
nejlepší. Běžec Vysočiny má též svůj 
triatlonový seriál. Ze šestky triatlonů 
dokázal světelský sportovec čtyřikrát 
zvítězit, jednou byl druhý a triatlon pod 
Melechovem vynechal, když dal před-
nost rodinné dovolené u moře. 

Všechna vítězství mají pro Františka 
Tichého svoji hodnotu, ale dva výsledky 

z letošní sezony přece jenom řadí o něco 
výš. V květnu startoval na mistrov-
ství České republiky v duatlonu, které 
se konalo ve Vesci u Liberce, dějišti 

mistrovství světa v klasickém lyžová-
ní. Pořadatelé šampionátu přichystali 
závodníkům 6 km běhu, 28 km jízdy 
na kole a opět tříkilometrový běh. To 
vše v členitém terénu stvořeném pro 
běžecké lyžování. V silné konkurenci 
nejlepších našich duatlonistů dokončil 
závod v celkové klasifi kaci na 14. místě 
s časem 1:23:28 hod. a ve své věkové 
kategorii 40 až 49 let získal bronzovou 
medaili. Druhým úspěšným výsledkem, 
který řadí ještě o něco výše, bylo vítěz-
ství v extrémně těžkém závodě Xterra 
Melechov 2009. Na účastníky čekalo 
nejprve 500 m plavání, potom 44 km jíz-
dy na kole, převážně po polních a lesních 
cestách v kopcovitém terénu, a na závěr 
ještě 9 km běhu přes Melechov. František 
Tichý v konkurenci mladších soupeřů 
byl nejrychlejší v celkové klasifi kaci 
a pochopitelně vyhrál i svoji věkovou 
kategorii. Tento na kondici náročný 
závod absolvoval v úctyhodném čase 
2:53:57 hod. 

Turistika

Už osmadvacet let organizují světel-
ští turisté dálkový pochod s názvem 
Cestami Jaroslava Haška. Na poslední 
srpnovou sobotu se do Světlé sjíždějí 
turisté ze všech končin republiky, aby 
se po svém způsobu rozloučili s prázd-
ninami a mnohdy i s létem, byť to ka-
lendářní  trvá ještě tři týdny.

Prezentace, start i cíl pochodu, stejně 
jako přenocování vzdálenějších účast-
níků se tentokrát odehrávaly v budově 
základní školy v Lánecké ulici. Sobotní 
ráno však nezačínalo ani trochu optimis-
ticky. Po týdnu krásného, slunečného, 
někdy možná až příliš teplého počasí 

o délkách 50, 30, 20 a 10 kilometrů, 
cyklisté vyrazili na trasy 80, 65, 45 a 30 
kilometrů.

V cíli každý obdržel diplom a skle-
něný suvenýr, několik vylosovaných 
šťastlivců ještě navíc dárky od sponzorů. 
Ti, kteří plní podmínky IVV, dostali 
do svých záznamníků speciální razítko, 
mnozí využili možnosti zakoupit si no-
vou turistickou vizitku či dřevěnou tu-
ristickou známku a vybrat si z několika 
druhů pohlednic

Klub českých turistů ještě jednou 
děkuje Mgr. Vlastimilu Špatenkovi, 
řediteli ZŠ v Lánecké ulici, za velice 
vstřícný přístup k pořadatelům hledají-
cím v důsledku rekonstrukce zimního 
stadionu v Pěšinkách náhradní prostory 
Za úspěšný průběh celé akce pořadatelé 
také děkují sponzorům: BRANS Bo-
hemia v. o. s.,  Dvořák Golčův Jeníkov, 
Rodinný pivovar Bernard Humpolec, 
Glasspo Jiří Pospíšil, Jaroslav Šembera 

– Penzion Kadlečák, Městský úřad Svět-
lá n. S., Pekárna a cukrárna Milan Brokl, 
Pertlovi – broušení skla, Rabbit Trhový 
Štěpánov a. s. a Toscada s. r. o.

Text a foto: Jaroslav Vála

se pořadatelé smířili s předpovědí me-
teorologů na 29. srpen, která avizovala 
ochlazení a přeháňky, ale přece jenom 
nečekali, že se rozprší před 7. hodinou, 
právě v nejnevhodnější dobu, kdy se 
účastníci pochodu shromažďují na 
startu… 

Postupně, i když hodně pomalu, tu-
ristů přibývalo a když zhruba po dvou 

hodinách přestalo pršet, začali se sjíž-
dět i cyklisté a pořadatelé začínali být 
spokojenější. Nakonec se potvrdilo, že 
turisté nejsou cukrové panenky a trocha 
vody seshora je nerozhodí – sešlo se 167 
pěších účastníků a 62 cykloturistů. Pro 

„pěšáky“ byly připraveny čtyři trasy 

Cyklisté relaxují V cíli
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• koberce, korky
• lina různých šíří, PVC
• kusové koberce 
• stropní podhledy
• plovoucí podlahy
• podlahářské práce 
• návrhy, realizace
• rozvoz
• nejnižší ceny v regionu

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

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

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

Lučice 50

PŘIVÝDĚLEK 
PRO 

VŠECHNY!!!
Kontaktujte mě:

e-mail: k.hel@centrum.cz
tel. 737 197 159

• připojení k internetu nutností •
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