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Přítomni: Böhm, Holík, Švorc, Čech, 
Vacek Zdeněk, Špatenka, Kolář, Tourek, 
Maleček, Arnotová, Pavlů, Vacek Luboš, 
Včela, Brhelová, Kupčíková, Myslivco-
vá, Zmek, Aubrecht, omluveni: Tyčová, 
Rýdlová, Hlaváček, hosté: JUDr. Málek.

Usnesení č. 107/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání po-

čtem 18 hlasů souhlasí se svoláním 

Zasedání zastupitelstva 23. září

zasedání ZM v mimořádném termínu 
dne 21. 10. 2009. Zajistí: Ing. Lenka 
Arnotová, starostka města, termín: 
21. 10. 2009. 

Usnesení č. 108/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

17 hlasů:
I.   Projednalo petici občanů k vyhle-

dávací studii propojení ulic Zahrad-
ní – Sázavská a rozhodlo z důvodu 

nesouhlasu občanů a vlastníků 
pozemků dotčených stavbou nepo-
kračovat v zadávání dalších stupňů 
projektové dokumentace.

II.  Ukládá OMIRR pracovat pouze na 
variantě č. III – propojení sídliště 
Na Bradle a komunikace v podni-
katelské zóně.

Zajistí: I. Ing. Lenka Arnotová, sta-
rostka města, vedoucí odboru MIRR, 
termín: I. ihned, II. 31. 12. 2009. 

Vážení občané,
dne 17. listopadu 2009 si připomene-

me významné výročí. Uplyne 20 let od 
sametové revoluce. Po tvrdém potlače-
ní studentské demonstrace na Národní 
třídě v Praze byli komunisté donuceni 
vzdát se nároku na absolutní politic-
kou moc. Počátkem 90. let se objevily 
spekulace, že komunisté se na předání 
moci připravovali a že celá revoluce 
byla zinscenována. Já nejsem zastán-
cem podobných spikleneckých teorií. 
Příčiny pádu režimu byly prozaičtější. 
Komunisté se nepokusili o vážnější 
odpor především z důvodu mezinárod-
ní situace. V Sovětském svazu vládl 
Michail Gorbačov a od něj šlo těžko 
očekávat zásah podobný Brežněvově 

„internacionální pomoci“ z léta 1968. 
KSČ byla také zaskočena rozsahem 
protikomunistických demonstrací. Ce-
lou normalizaci zdůrazňované klišé, že 
za stranou a vládou stojí lid v jednom 
šiku, vzalo rázem za své. Zvolením 
Václava Havla, jednoho z nejvíce pro-
následovaných disidentů, do funkce 
prezidenta byla završena první fáze de-
mokratických změn. V červnu 1990 se 
Československo dočkalo po více než 40 
letech prvních demokratických voleb.  

Politickým reprezentacím českého 
a slovenského národa se nepodařilo najít 
oboustranně přijatelný model společného 
soužití, následkem čehož byl rozpad 
společného československého státu. Od 
1. ledna 1993 tak existují samostatně Čes-
ká a Slovenská republika.

Začleňování České republiky do de-
mokratického světa a její ukotvení v bez-
pečnostních strukturách Západu bylo 
výrazně posíleno vstupem do NATO 
v roce 1999. Vyvrcholením našich snah 

o přiblížení se „starým“ zemím demo-
kratické Evropy bylo přijetí do EU.

V souvislosti s připomenutím dvaceti-
letého trvání demokracie po roce 1989 
nemohu opomenout 91. výročí vzniku 
samostatného československého státu. 
První republika trvala pouze 20 let. Tedy 
stejně dlouhou dobu, která nás dělí od sa-
metové revoluce. Zakladatelé Českoslo-
venska nemohli tušit, že se versailleský 
systém zhroutí s nástupem velké hos-
podářské krize a že „zlatá“ dvacátá léta 
budou vystřídána mnohem ponuřejším, 
zmatenějším a nejistějším předválečným 
desetiletím. Nemohli tušit, že po šestileté 
nacistické okupaci a tříletém poválečném 
oddychu přijde dalších 40 let diktatury, 
tentokrát komunistické. 

Nová republika jistě nebyla bez chyb. 
Měli bychom se vyhnout pokušení ide-
alizovat si ji a dávat ji za vzor dnešnímu 
dění. Mezi nepopiratelné klady však be-
zesporu patřilo to, že šlo o stát založený 
na demokratických principech. 

Porevoluční československý a posléze 
český stát se hlásí k tradicím první repub-
liky. Období první republiky, jak jsem 
již uvedla, bychom si neměli idealizovat. 
Přesto první republika měla hned v po-
čátcích své existence jednu velikou vý-
hodu – mravní stav národa. Ten byl totiž 
ve výchozích letech zmiňovaných období, 
tedy v letech 1918 a 1989, odlišný. Roku 
1918, nepočítám-li první světovou válku, 
která přinesla mnoho hrůz, předcházelo 
poměrně dlouhé a klidné období pozdní-
ho Rakouska, kde fungoval v základních 
rysech parlamentní režim a právní řád.

Naše zkušenost před rokem 1989 byla 
jiná. Lež a pokrytectví byly povýšeny 
na normu. Zvykli jsme si, že lhát a říkat 
něco jiného, než si myslíme, je běžné 

a normální.  Zvykli jsme si považovat 
odvahu a principiální postoje za naivitu 
či nedomyšlené hazardérství. 

Dědictví minulosti si neseme s sebou 
a je to znát jak ve společnosti, tak v po-
litice. Dvacet let po sametové revoluci 
je u mnohých občanů patrná rostoucí 
deziluze. Mezi důvody, které tyto nálady 
vyvolávají, patří především zhrubnutí 
a znevěrohodnění politické scény, byro-
kratizace našich životů, nárůst sociální 
nejistoty a kvůli přehnanému mediální-
mu zdůrazňování trestních činů, nehod 
i katastrof všeho druhu ztráta pocitu 
elementárního osobního bezpečí. Situaci 
v poslední době ztěžuje také finanční kri-
ze a ekonomická recese.

Přese všechny současné problémy nám 
právě historie ukazuje, že horší chvíle 
jsou střídány těmi lepšími. Je na každém 
z nás, aby ty lepší chvíle převažovaly. 

Nejedná se o nesnadný úkol. Stačí, aby 
si každý uvědomil, že vedle práv jsou 
především  povinnosti.

Není to nářek ani pesimistický postoj 
ke stavu naší společnosti. Věřím, že bude 
dostatek lidí (i v politice), kteří najdou 
odvahu vystupovat proti lacinému po-
pulismu a hlouposti. Kteří se budou více 
angažovat pro porozumění a toleranci. 
Naše jednání by mělo být vedeno více 
rozumem a vzdělaností než emocemi, 
které v nás vyvolávají politici napříč po-
litickým spektrem.

Od listopadové revoluce nás dělí 20 let. 
Doufejme, že nám bude dopřána delší 
doba klidného rozvoje bez dramatických 
historických přelomů. Přála bych nám 
všem, abychom se přes všechny současné 
ekonomické i politické potíže přenesli 
a budoucnost vnímali s nadějí.

Lenka Arnotová, starostka

Slovo úvodem
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Usnesení č. 109/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů schvaluje Zadání Změny č. XI 
ÚPSÚ Světlá n. S., včetně upřesnění 
funkčního využití lokality č. XI/4 z pů-
vodního záměru průmyslové výroby 
na průmyslovou výrobu specifickou 

– fotovoltaická elektrárna. Zajistí: odbor 
stavebního úřadu a územního plánování, 
termín: 31. 12. 2009. 

Usnesení č. 110/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

17 hlasů:
I.   Souhlasí s vyhodnocením výsled-

ků projednání sloučených Změn 
č. IX a X ÚPSÚ Světlá n. S., vy-
hodnocením připomínek zpracova-
ným pořizovatelem a předloženým 
v předkládacím protokolu s tím, 
že vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí, resp. vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území nebylo 
v průběhu pořízení požadováno.

II.  Ověřuje soulad sloučených Změn 
č. IX a X ÚPSÚ Světlá n. S. s Po-
litikou územního rozvoje České 
republiky a s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem Vy-
sočina, se stanovisky dotčených 
orgánů a se stanoviskem krajského 
úřadu – dle přiloženého Odůvodně-
ní zpracovaného pořizovatelem dle 
§ 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpi-
sů. Zastupitelstvo neshledalo žádný 
rozpor.

III.  Vydává podle § 6 odst. 5 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve zně-
ní pozdějších předpisů (dále jen sta-
vební zákon), za použití § 43 odst. 
4 stavebního zákona, § 13 a přílo-
hy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně pláno-
vací činnosti, § 171 a následujících 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve spojení s ustanovením § 188 odst. 
3 stavebního zákona Opatření obec-
né povahy – Změny č. IX a X ÚPSÚ 
Světlá n. S.

Zajistí: odbor stavebního úřa-
du a územního plánování, termín: 
31. 12. 2009. 

Usnesení č. 111/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

17 hlasů:

I.   Souhlasí s cenovou nabídkou firmy 
Crystalite Bohemia, s. r. o., na od-
kup nemovitostí KN parc. č. 47/17, 
47/4, 47/14, 47/15, st. parc. č. 1619, 
objekt bez čp. na parcele 1619, ob-
jekt čp. 545 na st. parc. č. 1016/1, st. 
parc. č. 1016/2 v katastrálním území 
Světlá nad Sázavou v celkové výši 
12 mil. Kč.

II.  Souhlasí s tím, aby byl odkup reali-
zován formou splátkového kalendá-
ře s rozdělením splatnosti do tří let 
dle předložené nabídky.

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

Usnesení č. 112/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

17 hlasů:
I.   Schvaluje jednotnou výkupní cenu 

pro pozemky potřebné pro cyklos-
tezku Světlá n. S. – Smrčná ve výši 
40 Kč/m2.

II.  Souhlasí v případě získání dotace 
a realizace cyklostezky s doplace-
ním částky 95.901 Kč p. Josefu Špí-
rovi za směňovaný pozemek parc. 
č. 964/2 k. ú. Dolní Březinka

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

Usnesení č. 113/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů souhlasí s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí kupní na pozemek PK 
462 k. ú. Světlá n. S. o výměře 2366 m2 
s panem Ladislavem Dušátkem za cenu 
40 Kč/m2 za účelem zbudování cyklostez-
ky Světlá n. S. – Smrčná. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 12. 2009. 

Usnesení č. 114/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

17 hlasů:
I.  Souhlasí s uzavřením kupní smlou-

vy na pozemek PK 970/1 k. ú. Dolní 
Březinka o výměře 1461 m2 s panem 
Miloslavem Vackem, paní Marií Bíl-
kovou, paní Věrou Smítkovou a paní 
Hanou Vackovou  za cenu 40 Kč/m2 
za účelem vybudování cyklostezky 
Světlá n. S. – Smrčná.

II.  Souhlasí s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí kupní na část po-
zemku parc. č. 962/2 k.ú. Dolní Bře-
zinka s p. Milošem Rázlem za cenu 
40 Kč/m2 za účelem vybudování 
cyklostezky Světlá n. S. – Smrčná.

III. Souhlasí s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí kupní na poze-
mek PK 461 k. ú. Světlá nad Sáza-

vou o výměře 2281 m2 s paní Len-
kou Nevímovou-Hrochovou za cenu 
40 Kč/m2 za účelem vybudování 
cyklostezky Světlá n. S. – Smrčná.

IV. Souhlasí s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí kupní na část 
pozemku KN 476/1- PK 497, KN 
497- PK 497 k. ú. Světlá n. S. s paní 
Věrou Hrochovou za cenu 40 Kč/m2 
za účelem vybudování cyklostezky 
Světlá n. S. – Smrčná.

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

Usnesení č. 115/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů souhlasí s uzavřením kupní 
smlouvy na část pozemku KN 248/2 
v k. ú. Kochánov u Lipničky o výměře 
260 m2 s panem Ing. Lubomírem Kara-
sem za cenu 40Kč/m2 za účelem vybu-
dování cyklostezky Světlá n. S. – Smrčná. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2009. 

Usnesení č. 116/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů souhlasí s doplacením částky za 
odkup části pozemku PK 465 k. ú. Světlá 
n. S. ve výši 15 Kč/m2 panu Josefu Práš-
kovi za účelem vybudování cyklostezky 
Světlá n. S. – Smrčná. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 12. 2009. 

Usnesení č. 117/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů souhlasí s uzavřením kupní 
smlouvy na pozemky  PK 466 k. ú. Svět-
lá nad Sázavou o výměře 7367 m2 a EN 
524/4 k. ú. Světlá n. S. o výměře 296 m2 
s paní Evou Říhovou a panem Zdeňkem 
Říhou za cenu 40 Kč/m2 za účelem vybu-
dování cyklostezky Světlá n. S. – Smrčná. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2009.

Usnesení č. 118/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů souhlasí s uzavřením kupní 
smlouvy na pozemek PK 599/3 k. ú. Mrz-
kovice o výměře 316 m2 s paní Alenou 
Matyášovou za cenu 40 Kč/m2 za úče-
lem vybudování cyklostezky Světlá n. S. 

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

Usnesení č. 119/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů:
I.  Souhlasí s uzavřením kupní smlou-

vy na pozemek PK 969 k. ú. ▶
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Dolní Březinka o výměře 1133 m2 
s paní Eleonorou Pavelkovou a pa-
nem Josefem Novotným za cenu 
40 Kč/m2 za účelem vybudování 
cyklostezky Světlá n. S. – Smrčná.

II.  Souhlasí s uzavřením kupní smlou-
vy na pozemky PK 966 k.ú. Dolní 
Březinka o výměře 1795 m2 a  PK 
968 k.ú. Dolní Březinka o výměře 
1091 m2 s p. Miloslavem Bonnerem, 
p. Václavem Kosteleckým a paní 
Zorkou Susan Kosteleckou  za cenu 
40 Kč/m2 za účelem vybudování 
cyklostezky Světlá n. S. – Smrčná.

III. Souhlasí s uzavřením kupní smlou-
vy na pozemek KN 482/1 k. ú. Ko-
chánov u Lipničky o výměře 1234 
m2 s Ing. Jarmilou Rezkovou za 
cenu 40 Kč/m2 za účelem vybu-
dování cyklostezky Světlá n. S. 

– Smrčná.
Zajistí:  vedoucí odboru MIRR, ter-

mín: 31. 12. 2009. 

Usnesení č. 120/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů souhlasí s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí kupní na pozemek 
EN 524/2 k. ú. Světlá n. S. o výměře 
4987 m2 s p. Petrem Krupičkou za 
cenu 40 Kč/m2 za účelem vybudování 
cyklostezky Světlá n. S. – Smrčná. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2009. 

Usnesení č. 121/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů souhlasí s uzavřením kupní 
smlouvy na pozemek PK 967 k. ú. Dolní 
Březinka o výměře 2412 m2 se slečnou 
Jitkou Veletovou za cenu 40Kč/m2 za 
účelem vybudování cyklostezky Světlá 
n. S. – Smrčná. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 12. 2009. 

Usnesení č. 122/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání po-

čtem 18 hlasů schvaluje cenu za zřízení 
věcných břemen 60 Kč/m pro všechny 
oprávněné z věcného břemene plus 19 % 
DPH. Zajistí:  vedoucí odboru MIRR, 
termín: ihned.

Usnesení č. 123/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů schvaluje uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene mezi městem Světlá n. S. a Me-
tropolitní, s. r. o., Havlíčkův Brod za 
částku 60 Kč + DPH 19 % za metr běžný 
zřízeného věcného břemene v dotčených 

pozemcích zapsaných na LV 10001, jed-
ná se o pozemky p. č. 47/1, 56/2, 56/4, 
68/1, 68/7, 78/1, 78/2, 78/3, 82/1, 174/1, 
213/1, 213/2, 213/3, 519/12, 1096/23 
a dále st. p. č. 59/2, 1015, 1022/1, 1056 
v k. ú. Světlá n. S. Zajistí: vedoucí odbo-
ru MIRR, termín: 30. 9. 2009. 

Usnesení č. 124/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů schvaluje uzavření smluv mezi 
městem Světlá n. S. a spol. ČEZ Distri-
buce, a. s., o zřízení věcného břemene:
 • č. IV-12-2003882/VB/2 za cenu 

4.320 Kč za zřízení věcného břeme-
ne

 • č. IZ-12-2000074/VB/1 za cenu 
3.888 Kč za zřízení věcného břeme-
ne

 • č. EP-12-2000859/VB/1 za cenu 
1.944 Kč za řízení věcného břemene

 • č. IV-12-2003829/VB/1 za cenu 
2.250 Kč za zřízení věcného břeme-
ne

 • č. IE-12-2002605/VB/2 za cenu 
500 Kč za zřízení věcného břemene

Zajistí:  vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 30. 9. 2009.

Usnesení č. 125/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání po-

čtem 18 hlasů schvaluje uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene č. 
IV-12-2004281/VB/2 mezi společností 
ČEZ Distribuce, a. s., a městem Světlá 
n. S. za cenu 1.224 Kč vč. DPH za zří-
zení břemene. Zajistí:  vedoucí odboru 
MIRR, termín: 30. 9. 2009.

Usnesení č. 126/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů schvaluje uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene č. Net/
OSNM/402-402-1/2009 mezi VČP Net, 
s. r. o., Hradec Králové a městem Světlá 
n. S. za cenu 3.285 Kč za zřízení věc-
ného břemene. Zajistí:  vedoucí odboru 
MIRR, termín: 30. 9. 2009. 

Usnesení č.  127/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů schvaluje bezúplatný převod 
pozemku PK č. st. 163, v k. ú. Světlá 
n. S. z majetku státu do vlastnictví měs-
ta Světlá n. S. Zajistí:  vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 12. 2009. 

Usnesení č.  128/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů schvaluje vyhlášení XI. kola měst-
ské soutěže ve věci ceny za 1 m2 pozemku. 

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

Usnesení č. 129/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů:
I.  Schvaluje ponechání části č. 3 podni-

katelské zóny o výměře cca 2000 m2 
ve vlastnictví města Světlá n. S. za 
účelem rozšíření areálu TBS a vytvo-
ření příjezdové komunikace do dvora 
TBS.

II.  Schvaluje vyhlášení IV. kola městské 
soutěže na prodej části 3 podnikatel-
ské zóny, která se nachází na pozem-
cích parc. č. 357/3, 357/4, 356/2, 355, 
353, 351 o výměře 4622 m2 v k. ú. 
Světlá n. S., za cenu 450 Kč/m2.

III. Souhlasí s vypracováním oddělova-
cích geometrických plánů na 3. část 
podnikatelské zóny (parc. č. 357/3, 
357/4, 356/2, 355, 353, 351 o výměře 
4622 m2 v k. ú. Světlá n. S.) a se zpra-
cováním projektové dokumentace 
řešící příjezd do areálu TBS z ulice 
Lánecká, Světlá n. S.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín. 
31. 10. 2009. 

Usnesení č.  130/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 18 

hlasů schvaluje zveřejnění záměru prodeje 
pozemku KN parc. č. 440/2 v k. ú. Nová 
Ves u Světlé n. S. s minimální nabídkovou 
cenou 100 Kč/m2. Zajistí:  vedoucí odboru 
MIRR, termín: 30. 9. 2009. 

Usnesení č. 131/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 18 

hlasů schvaluje uzavření darovací smlou-
vy mezi paní RNDr. Naděždou Konče-
líkovou, Praha, a městem Světlá n. S. na 
převod ideální 1/3 pozemku KN č. 350 
v k. ú. Světlá n. S. s tím, že veškeré nákla-
dy spojené s uzavřením darovací smlouvy 
ponese město Světlá n. S. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 10. 2009. 

Usnesení č. 132/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů neschvaluje odkup pozemku parc. 
č. 189 v katastrálním území Závidkovice. 
Zajistí. vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 9. 2009. 

Usnesení č. 133/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů schvaluje odkup pozemků KN 
st. p. č. 559 o výměře 270 m2, p. č. 1164/
8 o výměře 82 m2, p. č. 1169 o výměře 
1037 m2 v k. ú. Světlá n. S. za navrhova-

▶
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Schůze rady 5. října

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

Jednání zahájila starostka města 
přivítáním přítomných a provedením 
kontroly zápisu z jednání minulého.

RM Světlá n. S. po projednání 
schvaluje:

 • přidělení bytu o velikosti 2+1 
v Sázavské ul. čp. 546 paní 
Haně Kalhotkové, bytem Mrz-
kovice čp. 40 na dobu určitou od 
1. 11. 2009 do 30. 6. 2010 s tím, 
že při plnění si svých povinností 
bude nájemní smlouva automa-
ticky obnovována. V opačném 
případě bude  rodině Kalhotko-
vých nabídnut byt v Josefodole 
čp. 16. Zajistí: ředitel TBS Světlá 
n. S., tajemnice bytové komise, 
termín: 1. 11. 2009. 

 • uzavření předloženého dodatku 
č. 2 smlouvy o dílo na akci Vý-
měna oken bytového domu čp. 546 
ulice Sázavská, Světlá n. S. Doda-
tek č. 2 smlouvy o dílo řeší zjiš-
tění, že v souvislosti s výměnou 
oken bude vhodné omítnout a štu-
kovat původní meziokenní vlož-
ky, které se nevyměňují. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 10. 2009. 

 • uzavření nájemní smlouvy se stát-
ním podnikem Povodí Vltavy na 
část pozemku parc. č. 1107 k. ú. 
Světlá n. S. o výměře 25 m2. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 10. 2009. 

 • využití zbývající částky v rozpoč-
tu města 2009 na pořízení junior-
ských fotbalových branek na hřiště 

nou cenu 300.000 Kč. Zajistí:  vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 10. 2009. 

Usnesení č. 134/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

17 hlasů neschvaluje záměr prodeje části 
pozemku KN parc. č. 453/12 v katast-
rálním území Mrzkovice o výměře cca 
350 m2. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 30. 9. 2009. 

Usnesení č. 135/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání po-

čtem 18 hlasů schvaluje záměr prode-
je části pozemku KN parc. č. 328/9 
v katastrálním území Dolní Dlužiny. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 9. 2009. 

Usnesení č. 136/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů schvaluje záměr prodeje části 
pozemku parc. č. 246/1 v katastrálním 
území Dolní Bohušice a části pozemku 
parc. č. 125/1 v katastrálním území Hor-
ní Bohušice. Prodejní cena bude min. 
ve výši znaleckého posudku těchto po-
zemků. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 30. 9. 2009. 

Usnesení č. 137/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů souhlasí s rozdělením budovy 
čp. 586 v k. ú. Světlá n. S. na dvě sa-
mostatné jednotky ve vlastnictví města 
Světlá n. S. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 
a s provedením opravy zápisu v katastru 
nemovitostí. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 12. 2009. 

Usnesení č. 138/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání ne-

souhlasí se zakoupením alkoholtes-
teru Alcotest Dräger 7510 v hodnotě 
40 tis. Kč z prostředků města Světlá 
n. S. a jeho následným darováním ČR 

– Krajskému ředitelství policie Jihomo-
ravského kraje v Brně darovací smlou-
vou. Zajistí: starostka města, termín: 
30. 9. 2009. 

Usnesení č. 139/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů schvaluje vyhlášku č. 2/2009 
o systému komunitního kompostování. 
Zajistí: Ing. Jiří Moučka, tajemník MěÚ, 
termín: 25. 9. 2009.

Usnesení č. 140/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů schvaluje:

a)  rozpočtové opatření č. 3/2009 
v rozsahu bodů A – Y 

b)  změny charakteru použití schvále-
ných finančních prostředků podle 
bodů 1 – 4

c)  uvolnění finančních prostředků ve 
výši 350 tis. Kč z rozpočtu 2010 
na příspěvek HC Sklo Bohemia na 
ukončení zimní sezony 2009/2010 
(pronájem ledových ploch a dopra-
va hráčů)

Zajistí: vedoucí finančního odboru, 
termín: 30. 9. 2009.

Usnesení č. 141/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

17 hlasů souhlasí s umístěním znaku 
města ve vstupní hale zimního stadionu. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2009. 

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

v Čapkově ulici a jejich provedení 
TBS Světlá n. S. Vybavení herních 
ploch na Sídlišti bude nárokováno 
v rozpočtu města na rok 2010. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 12. 2009. 

 • smlouvu č. 09026226 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu život-
ního prostředí ČR v rámci operač-
ního programu Životní prostředí 
na akci Vodní nádrž Na Bradle 

– oprava technických prvků a od-
bahnění.

 • přijetí finanční podpory ve výši 
535.002,30 Kč (dotace ERDF 85 %, 
dotace SFŽP 5 %). Ukládá prově-
řit, zda není do vodní nádrže Na 
Bradle zaústěno odpadní potrubí 
z některého z okolních domů. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, ve-
doucí OŽP, termín: 31. 12. 2009. 

 • povolení mimořádného užívání 
části terasy u byt. domu č.p. 598, 
v Sázavské ulici ve Světlé n. S., 
dne 10. 10. 2009, v době od 10 
do 21:30 hod. pro provozovatele 
restaurace Pohoda, p. Vladimíra 
Trhala a pro provozovatele Sport 
baru, p. Petra Coufala. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR, termín: 
10. 10. 2009. 

 • poskytnutí finančního daru ve 
výši 1 tis. Kč p. J. Doubravovi, 
Horní Březinka 4E, Světlá n. S. na 
startovné Rallye Světlá, která se 
konalo ve dnech 3. a 4. 10. 2009.

 • provedení oprav podlah v neby-
tových prostorách č. 101 v domě 
čp. 27 v Nádražní ulici ve Svět-
lé n. S., které provede na vlastní 
náklady nájemce paní Z. Vopěn-
ková, Světlá n. S. v měsíci listo-
padu 2009. Souhlasí s tím, aby 
tato úhrada byla započtena for-
mou slevy z nájemného. Za- ▶
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jistí: vedoucí odboru MIRR, ve-
doucí finančního odboru, termín: 
10. 10. 2009. 

 • nákup 20 ks vlčích máků jako sym-
bolu zmařených životů ve všech 
válkách světa od Asociace nositelů 
legionářských tradic, Kafkova 19, 
Praha 6. Zajistí: Josef Böhm, mís-
tostarosta, termín: 20. 10. 2009. 

RM Světlá n. S. po projednání bere 
na vědomí:

 • výsledek výběrového řízení za-
kázky Oprava střech objektů ZŠ 
Lánecká čp. 699, Světlá n. S. – za-
kázku získala forma IZOREAL, 
s. r. o., Vamberk.

 • informaci o poškození domu 
čp. 301 dopravci zajišťujícími 
dopravu stavebního materiálu na 
stavbu zimního stadionu a ukládá 
OMIRR a městské policii zajis-
tit ve spolupráci se zhotovitelem 
stavby kontrolu dopravy v ulici 
Pěšinky. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: ihned.

 • výsledek výběrového řízení  za-
kázky Výměna oken v budově 
ZŠ Lánecká – sociální zařízení, 
šatny, Světlá n. S. Souhlasí s uza-
vřením předložené smlouvy o dílo 
mezi městem Světlá n. S. a firmou 
Miroslav Krupauer – truhlářství, 
Dobrohostov. Zajistí: vedoucí od-
boru MIRR, termín: 31. 12. 2009. 

 • výsledek výběrového řízení za-
kázky Rozšíření veřejného osvět-
lení v obci Závidkovice na míst-
ní komunikaci u čp. 49, Světlá 
n. S. a souhlasí s uzavřením 
smlouvy o dílo mezi městem Svět-
lá n. S. a firmou TBS města Světlá 
n. S., Rozkoš 749, Světlá n. S. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 10. 2009. 

RM Světlá n. S. po projednání po-
věřuje Mgr. Jana Tourka k jednání 
o možnosti odkupu části pozemku 
parc. č. 1404, k. ú. Světlá n. S. o vý-
měře cca 90 m2 s vlastníkem (firma 
APS) dotčeného pozemku. V podstatě 
se jedná o uvedení do právního stavu, 
v případě souhlasu firmy APS s odku-
pem je třeba zadat vypracování geome-
trického plánu na rozdělení pozemků, 
případně posudek soudního znalce. 
Zajistí: Mgr. Jan Tourek, místostarosta, 
termín: 31. 10. 2009.

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

▶ Oslava 28. října

Město Světlá nad Sázavou si opět 
připomnělo výročí založení Česko-
slovenské republiky, poprvé v his-
torii však v nové lokalitě – na levém 
břehu Sázavy naproti zámku. Krát-
ce před výročím zde byl instalován 
nový památník obětem I. a II. světo-
vé války.

Oslava vzniku Československé 
republiky má tradici trvající deva-

desátjedna let. Až do roku 1938 byla 
vždy spojena s uctěním památky pad-
lých v 1. světové válce a téměř každá 
obec měla nějaké pietní místo, kde 
se v tento den kladly květiny či věnce. 
Nejčastěji to byly pomníky padlých 
nebo Lípy svobody. Tuto krásnou tra-
dici ukončil rok 1948, kdy se 28. říjen 
se stal Dnem znárodnění a byly pre-
ferovány jiné svátky. Oběti 1. světové 
války byly u nás zapomenuty, z pad-

Žáci ze ZŠ v Lánecké ul.

Malí čtenáři s knihovnicí Jiřinou 
Roženskou

Vernisáž výstavy Světlá očima 
holandských přátel

Proslov místostarosty Josefa Böhma Položení květin k pamětní desce
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lých v té druhé byli uctíváni pouze 
rudoarmějci. V některých případech 
pomníky dokonce mizely!

Tomuto vývoji ve společnosti zcela 
odpovídá i situace v našem městě. 

Teprve k 20. výročí vzniku Českoslo-
venské republiky byl na náměstí vzty-
čen velmi hezký pomník, připomínající 
téměř osmdesát padlých Světeláků, ale 
protože následovala šestiletá německá 
okupace a v roce 1945 byl památník 
při nehodě poražen nákladním autem, 
nikdy se u něj žádný pietní akt neko-
nal. Poválečný vývoj neinspiroval naše 
předky k jeho obnovení a památka 
obětí světových válek byla připomíná-
na pouze skromnou deskou na budově 
radnice.

V letošním roce se vedení města ob-
rátilo na Ing. Jindřicha Vodičku, ředi-
tele místní Akademie, a na pana Bole-
slava Dlouhého z Kamenosochařského 
střediska na Lipnici a výsledkem je 
nový památník obětem světových 
válek. Město Světlá nad Sázavou tak 
konečně může důstojně uctít památku 
těch, kteří ve válkách 20. století oběto-
vali to nejcennější, vlastní životy.

Autorem i realizátorem sochy je aka-
demický sochař Otakar Marcin, učitel 
Kamenosochařského střediska Lipnice 
n. S. Jako materiál byla zvolena dol-

nobřezinecká žula z lomu Horka, a to 
jak pro vlastní sochu, tak pro její sokl, 
čtyři čtyřboké sloupky se zaoblenou 
hlavou a dlažbu. Sokl, nápis a jeho 
zlacení, sloupky, přírodní dlažbu, do-
pravu i montáž, to vše provedli žáci 
Kamenosochařského střediska Lipnice 
n. S. 

Uctění památky obětí dvou světo-
vých válek letos proběhlo za účasti 
starostky města Lenky Arnotové, 
místostarostů Josefa Böhma a Jana 
Tourka a tajemníka městského úřadu 
Jiřího Moučky jak u nového památní-
ku, který současně posvětil adminis-
trátor P. Th. Mgr. Marek Marcel Šavel, 
O. Praem, tak u obou pamětních desek 
na budově radnice. Součástí oslav byla 
také vernisáž výstavy Světlá očima 
holandských přátel, která za pomoci 
fotografií umístěných na patnácti pa-
nelech dokumentuje změny, kterými 
naše město za posledních dvacet let 
prošlo.

Text a foto: 
Jaroslav VálaMístostarosta Jan Tourek 
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Problém přístupnosti sídliště  Na Bradle 

dotčených orgánů, především Českých 
drah.

II. varianta
Obchvat města – v souladu se zpraco-

vaným generelem dopravy. Zde bohužel 
město není stavbu schopno financovat ze 
svých zdrojů. Oslovili jsme kraj Vysočina, 
z odpovědi je patrné, že kraj o této investi-
ci neuvažuje ani v dlouhodobém výhledu, 
takže tato varianta je bezpředmětná.

III. varianta
Bradlo – Hasičská zbrojnice – v loka-

litě mezi sídlištěm Na Bradle a věznicí 
jsou v územním plánu města  plochy 

s funkčním využitím pro kolektivní byd-
lení. Z toho vyplývá, že se zde bude muset 
řešit  zajištění dopravní obslužnosti. K této 
variantě již byla městu rovněž podána 
petice, ve které občané jednak nesouhlasí 
s rozšířením plochy pro podnikání, a dále 
nesouhlasí s vybudováním přístupové 
komunikace, která by mohla sloužit 
i k odlehčení výjezdu ze sídliště Na Bradle 
a ulice Zahradní.

Pro tuto variantu je vypracována vyhle-
dávací studie, jsou obesláni k vyjádření 
vlastníci pozemků dotčených  plánovanou 
stavbou.

Město Světlá nad Sázavou obdrželo dne 
12. 8. 2009 petici, jako projev nesouhlasu 

Nepořádek ve městě

Je smutné, když projíždíte městem 
a vidíte něco podobného. Velmi mě pře-
kvapilo, že někteří z nás nemají dostatek 
úcty k práci druhého. Tento nepořádek je 
okolo popelnic, a přitom popelnice jsou 
prázdné. Co se týká velkoobjemného 
odpadu, jenom připomínám, že svozy 
jsou 2 x ročně v dubnu a říjnu. A jsou 
vyvěšeny na stránkách města, ve Světel-
ském zpravodaji, vyhlašovány městským 
rozhlasem a často na vchodových dveřích 
do bytových domů…

Proč o tom píši: Krom znevažování prá-
ce jiného stojí toto jednání peníze, které 
by se daly použít vhodněji. A přitom ko-
likrát stačí tak málo, např. zvednout víko 
popelnice, velký odpad zadarmo odložit 
na sběrný dvůr, případně počkat na svoz.  

Jan Tourek, místostarosta
Foto: Jiří Víšek

Problematika přístupnosti sídliště Na 
Bradle  trápí  mnohé občany a město již 
minimálně 15 let. Město se snaží tento 
problém řešit. Smyslem řešení je i od-
lehčit zatížení centra  města osobními 
automobily.

V době, kdy se projektovalo Bradlo, ni-
kdo nepředpokládal tak obrovský nárůst 
aut v této lokalitě. Vedení města si nechalo 
zpracovat studie řešení dopravy v několi-
ka variantách. 

I. varianta
Propojka ulic Sázavská, Bradlo vedená 

úvozovou cestou pod tratí – zde narážíme 
na problém, že vlastníci dotčených po-
zemků je nechtějí městu prodat k tomuto 
účelu. Druhým problémem je nesouhlas 
občanů dané lokality, viz petici ze dne 
12. 8. 2009.

K této variantě je zpracována vyhledá-
vací studie se všemi kladnými vyjádřeními 
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Reakce na dopis

Vážení čtenáři,
dne 22. 10. 2009 jsem obdržela dopis 

OV KSČM v Havlíčkově Brodě, podepsa-
ný předsedou PhDr. Zdeňkem Dobrým, 
adresovaný mně, starostce města. Po 
přečtení jsem nechtěla věřit, že je to dopis 
psaný v roce 2009.

Obsahem dopisu je protest členů OV 
KSČM  vůči redakční radě Světelského 
zpravodaje. I když se jedná o periodikum 
města, za celou dobu své  působnosti ve 
funkci, ať už místostarostky a nyní sta-
rostky města, jsem se nepropůjčila k tomu, 
abych ovlivňovala redakční radu v tom, 
co má být zveřejněno a co nikoli. 

Dopis jsem podstoupila redakční radě 
SZ,  jejíž reakce je uvedena níže.

Ing. Lenka Arnotová

Vyjádření redakční rady:
Zmiňovaný článek dr. Bohanese otiš-

těný v rubrice Co vás zajímá, byl svo-
bodným vyjádřením soukromých názorů 
a myšlenek občana našeho města. A to 
v termínu, který si pisatel sám zvolil.

Co se týče volební kampaně plánova-
ných předčasných voleb, prostor v našem 
periodiku mohla, jako ostatně vždy, využít 
každá strana bez rozdílu. Žádný příspě-
vek s touto tématikou jsme neobdrželi.

Tímto vysvětlením diskuzi na toto téma 
na stránkách Zpravodaje  považujeme za 
ukončenou.

s narušením klidového stavu „silničním 
propojením ulice Zahradní – Sázavská, 
Světlá n. S.“ Petice obsahuje devět petič-
ních archů po dvou listech se 184 podpisy 
a jejím obsahem je požadavek na zastavení 
prací na vyhledávací studii a dalších stup-
ňů projektových prací na propojení ulic 
Sázavská, Bradlo a Zahradní. 

Zastupitelstvo města Světlá nad Sáza-
vou dne 23. 9. 2009 projednalo na svém 
zasedání výše uvedenou petici k variantě 
č. I a přijalo usnesení nepokračovat v za-
dávání dalších stupňů projektové doku-
mentace.  

Až město získá vyjádření vlastníků do-
tčených pozemků k variantě č. III, chceme 
otevřít veřejnou diskuzi k vyřešení do-
pravní situace sídliště Na Bradle.

 
Lenka Arnotová, 

starostka

Zimní údržba a upřímné díky

Vážení občané, jak jistě dobře víte 
s platností novely zákona o pozemních 
komunikacích město zodpovídá za 
zimní údržbu komunikací a chodníků 
ve svém vlastnictví. Pro všechna města 
je toto velikým problémem. Některá 
města již nyní otevřeně mluví o tom, 
že nemají finanční prostředky na tuto 
údržbu, a proto se pouze připojistí pro 
případ úrazu. Jsem pevně přesvědčen, 
že tento postoj je špatný a město touto 
cestou nepůjde. 

Velmi si vážím a upřímně děkuji za 
názor, který občas slýchám: „Ale prosím 
vás, vždycky jsem si ten chodník uklízel 
a budu dál.“

Je pravdou, že TBS nebudou schopny 
tak rychle a tak kvalitně tyto chodníky 

uklízet, jako jste to dělali vy, vlastníci při-
lehlých nemovitostí.

Zastupitelstvo města schválilo TBS 
mimořádný investiční příspěvek ve výši 
500 tisíc Kč a zavázalo se splácet půjčku 
ve výši 1 milionu korun na nákup techni-
ky pro zimní údržbu. Z těchto peněz TBS 
nakoupí smykový nakladač, jednoosý ma-
lotraktor 2 x, zimní výbavu pro stávající 
techniku.

Dalším výdajem samozřejmě budou 
lidé, kteří budou odklízet a dočišťovat již  
prohrnuté chodníky a místa pro techniku 
nepřístupná. Zde předpokládané náklady 
ve výši 250 tisíc Kč budou pokrývat tech-
nické a bytové služby ze svého rozpočtu. 

Přál bych si, aby naše krásné městečko 
bylo hezké a uklizené nejen v létě, ale 
i v zimě.  

Jan Tourek, místostarosta
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V noci z pondělí na úterý 15. 9. se 
dosud neznámý pachatel vloupal do 
prodejny v Zámecké ulici ve Světlé 
n. S. Z regálu umístěného u okna ná-

Kriminalita na Světelsku

Hřiště není smetiště

V polovině měsíce října vstoupila 
v platnost obecně závazná vyhláška 
města Světlá n. S. o komunitním kom-
postování. Pro občany města a jeho 
místních částí to znamená, že mohou 
odevzdat posečenou trávu, listí, zbyt-
ky rostlin a ořezané větve zdarma do 
sběrného dvora ke komunitnímu kom-
postování. 

Pokud tuto možnost zbavení se rostlin-
ných materiálů někdo nechce, případně 
nemůže využít, musí sám tento materiál 
zkompostovat na svém či užívaném po-
zemku. Zkompostováním rostlinných ma-
teriálů vznikne kvalitní kompost – hnojivo, 
které lze následně použít při pěstování 
květin, zeleniny atd.

I přesto se na území města ještě poměr-
ně často objevují hromádky posečené trá-
vy, shrabaného listí, případně ořezaných 
větví. Příkladem jsou vysypané ořezané 
větve na dětském hřišti v ulici U Stro-
mečku (viz foto). Dotyčný původce tohoto 
materiálu zřejmě neví, že takovýmto 
jednáním porušuje vyhlášky města, může 
způsobit poranění dětí navštěvujících hřiš-
tě, a zejména přidělává zbytečnou práci 
pracovníkům Technických a bytových 
služeb Světlá n. S., kteří se starají o zajiš-
tění úklidu na hřištích. 

Pokud si nevíte rady, kam s rostlinnými 
zbytky, případně jiným odpadem, rádi 
vám poradí technické a bytové služby na 
tel. č. 569 452 656 nebo Městský úřad 
Světlá n. S., odbor životního prostředí, na 
tel. č. 569 496 644. Jitka Gögeová

odbor životního prostředí

sledně odcizil celkem 13 ks motorových 
pil zn. Stihl. Poškozené společnosti 
vznikla škoda ve výši nejméně 180 tisíc 
korun.

Ve středu 23. 9. v časných ranních 
hodinách neznámý pachatel rozbil skle-
něnou výplň dveří u novinového stánku 
v Nádražní ulici ve Světlé n. S. Násled-
ně pod pultem vytáhl zásuvku s drob-
nými mincemi a tu položil na prodejní 
pult. Finanční hotovost ani jiné zboží 
však neodcizil. Poškozením způsobil 
majiteli škodu 5 tisíc korun.

Zřejmě za jinou zábavou přišla jistá 
skupinka lidí v sobotu 26. 9. na pou-
ťovou „Rockotéku“ do Společenského 

domu ve Světlé n. S. Poté, co dělali 
problémy a vyvolávali potyčky, je hodi-
nu po půlnoci chtěli pořadatelé vyvést. 
Jeden z nich se však začal prát a do 
pořadatele strčil tak silně, až ho pro-
hodil prosklenými dveřmi. Muž musel 
být s řeznou ránou na krku převezen na 
ošetření do havlíčkobrodské nemocnice. 
Po totožnosti výtržníků policie pátrá.

V noci z neděle na pondělí 5. 10. odci-
zil neznámý pachatel z volně přístupné 
přilehlé pastviny u obce Lipnička elek-
trický ohradník. Spolu s ohradníkem 
odcizil i impulzní zdroj, autobaterii, 
30 ks umělohmotných kolíků a několik 
umělohmotných úchytek. Z nezajištěné 
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Dům čp. 74
Na plánu města, který v roce 1847 

namaloval tehdejší radní František 
J. Hradecký, má první stavení v Dolní 

otevřené dřevěné stáje stojící u pastvi-
ny pak zmizel i kufřík na nářadí. Po-
škozeným majitelům vznikla škoda za 
více než 10 tisíc korun.

Od pondělí 5. 10. policisté prošetřují 
pokus znásilnění, ke kterému došlo 
v odpoledních hodinách v katastru obce 
Lipnice n. S. Týž den okolo 15. hodiny 
stopovala ve Světlé n. S. 16letá dívka 
z Pelhřimova. Zanedlouho jí zastavil 
neznámý muž v bílém vozidle s tím, že 
ji odveze do Humpolce. Následně však 
odbočil z hlavní trasy na lesní cestu, 
kde dívku začal obtěžovat a násilím 
a pod pohrůžkou násilí se ji snažil 
vysvléci, což se mu podařilo. Poté jí 
začal vyhrožovat, že pokud to řekne, 
najde si ji a zabije a začal ji škrtit je-
jími silonkami. Díky aktivní obraně 
a duchapřítomnosti poškozené a také 
náhlé fyzické indispozici podezřelého 
se dívce podařilo utéci na silnici a muž 
pak odjel neznámo kam. Operativním 

šetřením policistů byl ve velmi krátké 
době nebezpečný násilník dopaden. 
Jedná se o 26letého muže z Havlíč-
kobrodska. V podvečerních hodinách 
ve čtvrtek 8. 10. policejní komisař za-
hájil jeho trestní stíhání pro trestný čin 
znásilnění ve stadiu pokusu a trestný 
čin vraždy ve stadiu pokusu. Muž byl 
umístěn do policejní cely a okresnímu 
soudu byl podán návrh na vzetí obvině-
ného do vazby.

V noci z pondělí na úterý 13. 10. do-
sud neznámý pachatel vnikl na poze-
mek u areálu firmy v Nádražní ulici 
ve Světlé n. S. Následně se vloupal do 
objektu skladu, kde odcizil cívky s mě-
děnými dráty, měděné pásy a mosazné 
šrouby v celkovém množství nejméně 
200 kg. Poškozené společnosti vznikla 
škoda ve výši nejméně 35 tisíc korun.

Z webových stránek Policie ČR 
zpracovala -hk-

Nová autobusová zastávka

Nový školní rok přinesl zvýšení kom-
fortu pro dojíždějící žáky nejnižších 
ročníků ZŠ v Komenského ulici. Byly 
totiž prodlouženy trasy většiny autobuso-
vých linek, kterými žáci z okolních obcí 
i místních částí města dojíždějí. Autobusy 
projíždějí ulicí Na Sídlišti a vracejí se Sá-
zavskou ulicí do centra. V ulici Na Sídlišti 
byla zřízena oboustranná zastávka, a tak 
se prvňáčci, kteří mají učebny v mateřské 
škole, vyhnou složité cestě z Komenského 
ulice, kde trasy autobusů končí. Novou 
zastávku mohou dobře využít i pacienti 
mířící do ordinací umístěných v Sociál-
ním centru.

Žáci 2. – 5. tříd, které jsou ve školní bu-
dově v Jelenově ulici, vystupují na zastáv-
ce v Sázavské ulici a nemusí tuto frekven-
tovanou komunikaci vůbec přecházet.

Josef Böhm, místostarosta

ulici od starého hřbitova číslo popisné 
74. Zatím nejstarší nalezená zmínka 
o něm pochází z roku 1832, první zná-
mý majitel je z roku 1857 granátník 

Josef Rakovský s manželkou Marií. 
V roce 1874 domek koupil od Marie 
Ryznerové František Tomšík. V plánu 
města z roku 1906 již domek není za-

kreslen, lze předpokládat, že byl zbo-
řen.  Když v roce 1911 dostavěl krejčí 
Jan Nedělka (*1876) malý domek 
o dvou místnostech „na místě, kde 
dříve žádná budova nestávala,“ jak 
později napsal berní správě v žádosti 
o dočasné osvobození od daně, dostala 
tato novostavba v Kolovratově ul. číslo 
popisné 74.Pohled do Dolní ulice od starého hřbitova kdysi…

…a dnes

▶
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„Pout́ování“

školy připravili? Na dopravním hřišti 
děti skákaly v pytlích, házely na cíl, 
tancovaly a samozřejmě také jezdily 
na koloběžkách! 

Druhá část tohoto „hravého“ dopo-
ledne byla předpřipravena na betono-
vém hřišti před ZŠ v Lánecké ulici, 
a tady soutěžící získávali za absolvo-

Když jsme obdrželi pozvánku na 
„Pouťování“ (které proběhlo v pá-
tek 25. září na hřištích ZŠ v Lánec-
ké), skutečně jsme ani netušili, co 
nás vlastně čeká. S napětím jsme 
očekávali onen výše zmíněný den 
a vida: Stálo to za to! I přes noční 
déšť, který pořádající ZŠ Lánecké 
zkomplikoval realizaci výjimečného 
dne, se nakonec celá akce vydařila 
na jedničku s hvězdičkou.

Pouťování bylo rozděleno na dvě 
části. První probíhala na dopravním 
hřišti, kde za plnění úkolů děti sbíra-
ly na kartonové medaile (jimiž byly 
přivítány na netradičním sportovně-

-zábavním programu předznamenáva-
jícím tradiční Svatováclavskou pouť) 
cenná písmenka A až H, po jejichž 
zkompletování byly odměněny první 

„várkou“ sladkostí a píšťalkou! – trofejí 
nejcennější... A jaké disciplíny si pro 
děti z MŠ žáci a zaměstnanci základní 

Dům čp. 128
O domu v sousedství stavení čp. 74 

je zatím nejstarší nalezená zmínka 
z roku 1824, kdy je uváděna služeb-
nost bydlení pro Václava a Terezii 
Franclovi. Od roku 1849 do roku 1894 
je zaznamenána služebnost bydlení 
pro Barboru Bansetovou a v roce 1895 
doživotní výměnek pro Michala a Ka-
teřinu Svobodovi. Jako majitelé domku 
jsou uváděni: v roce 1868 František 
a Františka Tomšíkovi, 1874 František 
ml. a Františka Tomšíkovi, 1885 Fri-
dolín a Franz Tomšíkovi, 1895 Kate-
řina Svobodová, 1895 Jan a Anastázie 
Svobodovi. V roce 1897 je uveden 
Alois Kratochvíl (*1865), který zde 
žil s manželkou Marií (*1876) a podle 
voličského seznamu z roku 1921 s nimi 
bydlela dcera Božena (*1899). V roce 
1944 jsou uváděni Zbyněk (*1926) 
a Jiřina (*1923) Doleželovi, v roce 1967 
převedla Jiřina Vermouzková žijící 
v Brně svoji polovinu domku na bratra 
Zbyňka Doležela a jeho manželku Věru 

(o majiteli domku několik zmínek, byť 
jednostranných z tendenčně podaného 
zápisu v kronice města, v seriálu Kdysi 
a dnes ve Zpravodaji č. 2/2009). 

Domek byl zbourán na přelomu 
70. a 80. let minulého století v rámci de-
molice zástavby v Dolní ulici a následné 
výstavby „paneláků“.   -jv-

▶

„K nám, k nám,“ ozývalo se z balkónů, když po sídlišti Na Bradle korzoval čáp…
Stanislav Peluch
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Sázavská 598, kontakt: 728 228 565
zve srdečně maminky s dětmi do své 

klubovny

Program na listopad a prosinec:
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 10. 11. korálkové hvězdičky
 St 11. 11. lampion
 Út 17. 11. pletení z pedigu
 St  18. 11. hrátky se slaným těstem
 Út 24. 11. adventní dílna – věnec 
 St 25. 11. bramborová tiskátka – 
   krajinka
 Út 1. 12. pletení z pedigu – zvonečky
 St 2. 12. pečeme s dětmi v Rolničce
   aneb mikulášské perníčky
 Pá 4. 12. setkání s Mikulášem
 Út 8. 12. vyrábění šperků z fima 
 St 9. 12. skřítci z šišek na vánoční
  stromeček 
 Út 15. 12. vánoční dílna: dárečky – 
  šperky smaltované, plstěné 
  a z fima
 St 16. 12. vlastnoručně vyrobený balicí
  papír – tisk bramborovými razítky

Lampionový průvod za perníkovou babkou 
ve čtvrtek 12. listopadu v 17 hod., 

sraz v Pěšinkách 

Děti dětem

Začátkem října jsme my, 6. a, dostali 
úkol ze slohu. Rozdělili jsme se do čtyř 
skupin. Základ jsme si přečetli v čítance, 
to ostatní jsme si museli dotvořit sami. 
Scénka se jmenovala: „Proč mám ráda 
myši.“ Byla o holčičce, která chtěla 
domů kocoura, jenže rodiče jí to nechtěli 
dovolit. Proto musela vymyslet nějaký 
plán, jak kocoura dostat domů. 

Když jsme začali scénku nacvičovat, 
měli jsme docela divný pocit, protože 
jsme ji nikdy nehráli. Zprvu nám to moc 
nešlo, ale po chvíli trénování jsme se 
značně zlepšili. Za týden jsme měli ve 
třídě premiéru. Zjistili jsme, že každá 
scénka je o trošku jiná, ale že všechny 
jsou moc pěkné. Na scénky jsme měli 
připravené kostýmy i kulisy. 

Domluvili jsme se s paními učitelka-
mi z prvních tříd, že jim scénky dojde-
me předvést. Než jsme šli k prvňáčkům, 
měli jsme velkou trému. Tréma ale 
opadla hned, kdy jsme představili posta-
vy a scénku začali hrát. Hrálo se u nich 
dobře, jen tam měli málo prostoru pro 
předvádění. Prvňáčci byli dobré obe-
censtvo. Chovali se slušně a jedni nám 
dokonce zahráli pohádku. Prvňáčkům 
se scénky líbily a dostali jsme od nich 
velký potlesk. 

Už se těšíme na podobný domácí 
úkol.

V. Holubová, M. Zlatová, 
K. Kadlecová, M. Sladkovská 

(žákyně 6.a)

vání pestrých aktivit čísla od 1 do 8 na 
druhou stranu medaile a přišlo nastí-
něné druhé odměňování žvýkačkami, 
lízátky, bonbonovými náhrdelníky,... 
Ale za co dostaly děti tyto dobroty? 
Za chůzi na chůdách, skládání puzzlí 
(rozstříhaných malovaných obrázků 

nejen pohádkových postav), za chůzi 
s míčkem na lžíci, a zmínit musíme 
také výtvarný úkol, kdy děti měly 
dohromady vytvořit společný výkres 
a umístit jej na „výstavu“ na prová-
zek.

Na závěr chceme velice poděkovat 
panu řediteli Špatenkovi a vůbec všem 
zaměstnancům ZŠ v Lánecké ul. za 
výborně naplánovanou a uskutečně-
nou „předpouťovou veselici“, a naše 
díky samozřejmě patří i všem žákům, 
kteří obětavě pomáhali malým soutě-
žícím při překonávání překážek a pl-
nění úkolů.

Děti a učitelky
mateřských škol
Foto: Jiří Víšek

ZŠ Komenského v divadle

V úterý 6. října jsme jeli do pražského 
divadla v Dlouhé ulici. Šli jsme na kou-
zelné představení Ludvíka Aškenazyho 
Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční 
povídka.

Bylo to o pětiletém Pavlovi, který se 
ztratil v Praze svému tatínkovi, když šli 
nakupovat vánoční stromeček. Pavlík se 
procházel sám vánoční Prahou. Hlavní 
herec Pavel Tesař byl dospělý muž a hrál 
malého Pavlíka, tak policisté na poli- ▶
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Oslava 110 let měšt́anské školy 

Ke konci 19. století potřebám města 
Světlé n. S. přestala vyhovovat pouze 
pětitřídní obecná škola. Po dlouhých 
jednáních se podařilo zajistit i vyšší 
stupeň vzdělávání: v první třídě měš-
ťanské školy chlapecké bylo zahájeno 
vyučování 16. října 1899.

Zatímním ředitelem byl jmenován 
Alois Moravec, učitelem František Ja-
nouch. První ročník byl umístěn v obec-
né škole, nová školní budova měšťanské 
školy byla postavena v letech 1900-1901. 
Pozemek pro novou školu byl zakoupen 
od Václava Červenky, c. k. poštmistra, 
stavbu zdárně a rychle provedl správce 
velkostatku Karel Seidler. Školní vyu-
čování bylo zahájeno už 16. září 1901. 
S výukou v prvním ročníku měšťanské 
školy dívčí bylo započato 7. ledna 1907. 
(E. Doubek: Světlá nad Sázavou v zrca-
dle dějin)

Dnešní základní škola v Komenského 
ulici tedy letos oslavila 110 let své exis-
tence. Toto významné výročí bylo třeba 
důkladně připomenout, vždyť téměř 
všichni starousedlíci prošli jejími třídami 

a rukama jejích učitelů. Pracovníci školy 
připravili pro světelskou veřejnost bohatý 
program, rozložený do tří dnů.

Ve čtvrtek 22. října se konala slavnost-
ní akademie pro žáky školy, další dopo-
lední představení bylo určeno žákům ZŠ 
v Lánecké ulici, odpolední představení 

navštívili rodiče a prarodiče našich žáků 
i další zájemci z řad veřejnosti.

Program akademie byl složen ze čtyř 
částí: písně, básně, scénky i cvičení 
připomněly nejprve Rakousko-Uhersko, 
následovala první republika, poté období 
nesvobody pod vládou komunistické stra-
ny, naposledy současnost. Představení 
pro veřejnost zakončil pěvecký soubor 
Gaudeamus.

V pátek 23. října a v sobotu 24. října 
byly dveře školy otevřeny pro všechny 
bývalé, současné i budoucí žáky a učite-

le. Při vstupu do budovy hosté obdrželi 
informační leták o práci školy. V každé 
třídě byla umístěna tematická expozice 
představující minulost i současnost, tý-
kající se výuky daného předmětu. Malí 

110 let

110 let! Tak dlouho již funguje v na-
šem městě vzdělávací instituce, nazý-
vaná kdysi měšťanská a v naší době 
základní škola. Její budovy stojící v Je-
lenově a Komenského ulici jsou hezké 
zvenku i zevnitř a pobyt v nich je pro 
děti i učitele jistě příjemný, protože 
o přestávkách i po ukončení vyučování 
můžeme slyšet veselé hlasy dětí a vidět 
nezakaboněné tváře učitelů.

Ve škole za období delší než století 
vyučovalo více než 270 učitelů, kteří 
poskytovali základy vzdělání tisícov-
kám žáků v dobách Rakouska-Uherska, 
Protektorátu Čechy a Morava a Česko-
slovenských republik demokratických 
i totalitních, v dobách svobody, míru 
a rozkvětu i krizí, válek a diktatur.

Přejme naší nejstarší škole do bu-
doucích let, aby mohla dbát o vzdělá-
vání dalších a dalších generací dětí bez 
existenčních problémů, v podmínkách 
poskytujících vše potřebné pro práci 
pedagogů i žáků.

Josef Böhm, 
místostarosta

cejní stanici museli hrát na chůdách. 
Potkal pána s kaprem, holčičku, která 
jde tatínkovi pro pivo a také tehdejšího 
pražského lampáře. Navštívil peklo 
s písničkami, Bílou labuť, ale hlavně se 
seznámil s pošťákem Klementem a jeho 
kobylkou Karlíčkem. Klement mu věno-
val podivuhodné loutkové divadélko, ve 
kterém byly loutky nejen Pavlíka samot-
ného, ale všech, které toho dne potkal, 

včetně snové Andersenovy holčičky 
se sirkami. Nejvíc nás zaujal Pavlíkův 
pobyt na policejní stanici. Divadlo se 
spoustou tanečních písniček nám přines-
lo jedinečný poetický zážitek.

Martin Gabriel
Foto: Lenka Včelová

▶
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Oslavy v ZŠ v Komenského ulici

Naše škola je tu pro nás už 110 let, a pro-
to jsme její narozeniny náležitě oslavili. 
První částí oslav byla Slavnostní akademie. 
22. října proběhla celkem tři vystoupení 

– dopoledne pro školy, večer pro rodiče 
a veřejnost. Za hodinu jsme doslova pro-
létli všechna významná období existence 
naší školy. Na pódiu se střídaly scénky, pě-

návštěvníci z mateřských škol si odnášeli 
vlastnoručně vyrobené výtvory, rovněž 
i dojmy ze zhlédnutých scének a pohádek 
sehraných žáky školy. Dospělé zaujaly 
zejména staré školní fotografie – na nich 
mohli najít, jak vlastně vypadali, když 
ještě chodili do 5., 6., 9. třídy...

K ilustraci současného dění v celé ško-
le i školní družině sloužily informační 
panely a nástěnky na chodbách, návštěv-
níci byli zváni do školního klubu, ve cvič-
né školní kuchyňce čekalo občerstvení 
připravené učitelkami školy.

Za důstojný a zdárný průběh oslav pat-
ří velké poděkování všem, kdo se na nich 
finančně, organizačně či jiným způsobem 
podíleli: firmě Interkonsult Světlá nad 
Sázavou a panu ing. Huderovi za spon-
zorský dar, Havlíčkobrodskému deníku 
za propagaci, pracovníkům městského 
úřadu, kulturnímu zařízení KyTICe 
a Světelskému zpravodaji za pomoc 
a spolupráci, rodičům žáků za zapůjčení 
fotografií i jiných dobových materiálů 
a předmětů, pracovníkům školy a žákům 
za velké úsilí a nasazení, a všem návštěv-
níkům za jejich zájem, protože bez nich 
by naše práce byla zbytečná.

Více na: www.zskomenskehosns.cz.
Mgr. Hana Křivská

ZŠ Komenského ulice

vecký sbor, tanec, cvičení, také jsme mohli 
slyšet cizí jazyky. Vystupovali žáci školy 
od prvňáčků až po teenagery. Asi největší 
úspěch mělo cvičení sokolů, spartakiáda 
a scénky ze školního prostředí.

Po akademii následoval Den otevře-
ných dveří. Školu jsme krásně připravili 
a vyzdobili. V každé třídě pracovala ▶
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Podzimní výlet do Anglie

Co měl v neděli 20. září v jednu 
hodinu odpoledne znamenat ten žlutý 
autobus a tucet loučících se rodin před 
základní školou v Lánecké ulici? To 
dvanáct dětí z druhého stupně této ZŠ 
v čele s paní učitelkou angličtiny Šár-
kou Hrůzovou odjíždělo na šestidenní 
poznávací pobyt do Velké Británie, 
přesněji tedy do Londýna.

Jako doplňující skupina společně se 
středoškoláky z Ostravy plni energie 
projeli přes Německo, Belgii a Francii, 
kde celí rozlámání ze spánku v autobuse 
přestoupili na trajekt. Když překonali 
i plavbu přes Lamanšský průliv, uvítalo 
je v jindy deštivé Anglii krásné a slu-
nečné počasí, které přetrvávalo po celou 
dobu jejich pobytu.

Než se po menších skupinkách uby-
tovali v anglických rodinách, čekala 
je mírně hektická celodenní prohlídka 
Londýna. Za první den si stihli prohléd-
nout například Westminsterské opatství, 
budovy parlamentu, Big Ben i Tra-
falgarské náměstí se sochou admirála 
Nelsona. Prošli kolem sídla britského 
premiéra v Downing Street a nakoupili 
v částech města jako jsou Picadilly Cir-
cus a Oxford Street. Po celou dobu se 
mohli o Londýně dozvídat zajímavosti 
od příjemné slečny průvodkyně ze Stu-
dent Agency.

Po velice náročném, přesto krásném 
dni je autobus zavezl na meeting point 

- místo, kde se měli setkat se svými hos-
titelskými rodinami. I přes počáteční 
strach (Co nás u těch Angličanů čeká?), 
byli všichni spokojeni a dospěli k ná-
zoru, že Angličané jsou velmi milí lidé, 
ačkoliv v otázce chuti některých jídel 
se s Čechy v jejich názorech mnohdy 
rozcházeli.

Druhý den měla výprava z Lánecké 
poněkud volnější program. Autobus je 
dovezl na útesy v Beachheadu a poté 
do krásného přístavního města Brighton. 
Tam navštívili okouzlující Sea Life Cen-
trum, kde mohli pozorovat spoustu vel-
kých ryb i malých rybiček. Následoval 
rozchod, kde mohly děti v rámci svého 
volného času navštívit zábavné molo, 
prohlédnout si zvenčí Royal Pavillion, 
přivézt suvenýry z obchodního centra 
či úzkých schovaných uliček plných ma-
lebných obchůdků s názvem The Lanes.

Když se dalšího dne všech dvanáct 
žáků, i paní učitelka, probudili v po-

hodlných postelích hostitelských rodin 
a posnídali jejich typické snídaně, byli 
připraveni na hromadu dalších úžasných 
zážitků. Tentokrát se podívali do letního 
královského sídla Windsor a přírodopis-
ného muzea, kde mohli spatřit obrovské-
ho hýbajícího se dinosaura či umělého 
plejtváka v životní velikosti. Jako po-
slední zamířili do muzea Madame Tus-
saud ś. Tam se potkali a vyfotografovali 

se spoustou známých osobností, jako 
například s Barackem Obamou, Marilyn 
Monroe, anglickou královnou Alžbětou 
či Michaelem Jacksonem. Návštěvníků 
se tam sešlo tolik, že skupinka ze Světlé 
musela chvíli váhat, kdo je z vosku a kdo 
z masa a kostí.

Čtvrteční ráno s sebou neslo zvlášt-
ní atmosféru. Každého trochu dojalo 
rozloučení s „jeho“ anglickou rodinou, 
ale zároveň se všichni těšili na tu svoji, 
českou. Výlet ale ještě neskončil. Než 
mohli cestovatelé nastoupit do žlutého 
autobusu a rozloučit se s Anglií, pro-
hlédli si ještě velkolepý most Tower 
Bridge, repliku Drakeovy lodi, kated-
rálu sv. Pavla s nádhernou vyhlídkou na 
město, válečné muzeum a mnohé další. 
Dokonce zkusili i cestovat londýnským 
metrem.

Výlet skončil příjezdem do Světlé 
n. S. v pátek odpoledne. Všichni byli 
plni nádherných zážitků, které se jen tak 
z hlavy nevykouří...  

Lucie Hrochová a spol.
ZŠ v Lánecké ul.

s učitelem jedna skupinka žáků, která 
návštěvníkům ukázala, co jsme se ve ško-
le dozvěděli a naučili. Návštěvníci mohli 
vidět nejen současnou výuku chemie, 
fyziky, jazyků, zeměpisu, přírodopisu, 
dějepisu, ale také zpěv, tělesnou výchovu 
a například i výrobu knihy. V pátek přišly 
hlavně děti z mateřských škol, v sobotu 
bývalí žáci, dospěláci a senioři. Všichni 
nás chválili a všem se v naší škole líbilo. 
Jak se říká, jsme malí, ale šikovní. Děku-
jeme všem návštěvníkům za jejich přízeň 
a těšíme se na další podobné akce. 

Jménem žáků ZŠ 
Denisa Feltová, Veronika Hoková, 

Sára Chladová, Marek Kocman, 
Kateřina Kořínková, Lucie Novotná 

a Zuzana Rajdlová 8.B

▶

Ze základní školy umění

Ve dnech 16. až 18. října se v prosto-
rách Hudební školy hlavního města Prahy 
a Hudebního gymnázia Jana Nerudy 
v Praze na Žizkově konala Písňová sou-
těž Bohuslava Martinů. Zúčastnilo se jí 
na 170 soutěžících, kteří byli rozděleni 
podle věku do sedmi kategorií, z nichž 
dívčí kategorie byly silně obsazeny 
a počet soutěžících se pohyboval kolem 
30. Předsedkyní nižších kategorií byla 
Ivana Lukášová, ředitelka ZUŠ Vysoké 
Mýto, předsedou vyšších kategorií byl 
Zdeněk Šmukař, vedoucí pedagog pěvec-
ké katedry JAMU Brno. 

Základní umělecká škola Světlá 
n. S. pod vedením učitelky Daniely 
Hamaričové, za klavírního doprovodu 
ředitele Karla Čížka vyslala dva mladé 
zpěváčky a oba byli nadmíru úspěšní! 
Kateřina Kadlecová získala čestné uznání 
v kategorii D a Ondřej Zajíc nejenže zís-
kal 2. místo v kategorii 1C, ale zazpíval si 
i na Koncertě vítězů, který nahrávala roz-
hlasová stanice Vltava a přenos bude vysí-
lán na jaře v rozhlase. Dále by měl zpívat 
6. prosince na Koncertě vítězů v rodném 
městě Bohuslava Martinů v Poličce. 

Nejbližší akcí, kterou pořádá světelská 
ZUŠ, bude společný koncert žáků ZUŠ 
Světlá n. S. a ZUŠ Vítězslavy Kaprá-
lové Brno-Královo Pole. Uskuteční se 
už počtvrté a bude se konat ve středu 
4. listopadu od 17 hod. v Rytířském sále 
světelského zámku. Brněnští přijedou už 
dopoledne a Světeláci jim na celý den při-
pravili bohatý program, který vyvrcholí 
právě společným koncertem.

Daniela Hamaričová



Světelský zpravodaj listopad 2009 strana 16 strana 17 listopad 2009 Světelský zpravodaj 

Z domova pro seniory

Jako tradičně jsme i letos ve čtvrtek 
25. září navštívili Svatováclavskou pouť, 
kde jsme se díky panu Františku Lagro-
novi a městu Světlá n. S. mohli povozit 
na různých atrakcích a porovnat tak, jaké 
byly atrakce za našeho mládí a jaké jsou 
dnes. Byli jsme odvážní a vyzkoušeli, co 
se dalo. Hned po pouťovém veselí nás 
čekala další přednáška v rámci Univerzity 
slunečního věku. Tentokrát na téma Puto-
vání z Paříže do Čech na kolech v podání 
manželů Pavlíny a Václava Blažkových.

Výstava „32“ v Bruselu

V Českém centru v Bruselu proběhla 
výstava „32“, která prezentovala autor-
ské práce studentů a pedagogů z Umě-
leckoprůmyslové akademie Světlá nad 
Sázavou. Bruselskou výstavu světelské 
akademie zprostředkoval a podpořil 
Kraj Vysočina.

Výstava „32“ představila objekty, sochy 
a design z kovu, skla, keramiky a kamene 
vytvořené studenty a pedagogy Umělec-

koprůmyslové akademie ve Světlé nad Sá-
zavou, která je jednou z nejvýznamnějších 
a největších uměleckoprůmyslových škol 
nejen v kraji Vysočina, ale v celé České 
republice. 

Slavnostní zahájení výstavy proběhlo 
v Českém centru v Bruselu 5. října večer 
pod záštitou hejtmana kraje Vysočina, 
MUDr. Jiřího Běhounka. Pozvání přijalo 
hned několik hejtmanů krajů České repub-

liky, poslanců Evropského parlamentu, či 
například velvyslanec České republiky 
v Belgickém království Vladimír Müller, 
a mnoho dalších významných politických 
představitelů a hostů. O úvodní slovo na 
vernisáži se postarala RNDr. Marie Kru-
žíková, radní kraje Vysočina pro oblast 
školství, světelskou akademii a především 

výstavu samotnou pak představil ředitel 
školy, Ing. Jindřich Vodička.

Během prvního večera zhlédlo autorské 
práce studentů a pedagogů Uměleckoprů-
myslové akademie Světlá nad Sázavou více 
než 120 hostů. Každý, kdo výstavu navští-
vil, byl velmi potěšen výběrem děl a slože-
ním výstavy, nemluvě o obdivu k talentu 
studentů a umění jejich pedagogů. Slovy 
chvály nešetřila ani velvyslankyně České 
republiky při Evropské unii Milena Vi-
cenová, či například delegace zastupitelů 
Nitranského samosprávného kraje, která 
výstavu navštívila v následujících dnech.

Vernisáž výstavy byla navíc doprováze-
na koncertem jihlavské hudební skupiny 
Draga Banda, která zaujala pestrým a ne-
všedním repertoárem i podáním. Hosté 
tak měli jedinečnou příležitost vidět hned 
dvě ukázky bohaté kultury kraje Vysočina, 
které se díky načasování zahájení výstavy 
na den, kdy v Bruselu začínají OPEN 
DAYS – týden měst a regionů a do Bruselu 
se sjíždějí delegace z celé Evropy, dostalo 
skutečně mezinárodní propagace.

Vystavená díla bylo možné zhlédnout 
v prostorách Českého centra v Bruselu do 
26. října 2009.

Markéta Heřmanová
 zástupce kraje Vysočina v Bruselu

Poděkování
Každému, kdo se rozhodne strávit stá-

ří v domově důchodců, doporučte Do-
mov pro seniory Sociálního centra města 
Světlá n. S. – domov s největším počtem 
hvězdiček, jaký je tomuto zařízení mož-
no dát. Laskavý personál v čele s panem 
ředitelem Hnikem dělá maximum pro 
spokojenost svých klientů. Kdykoli při-
jedeme za naším tatínkem a dědečkem, 
panem Josefem Fialou, slyšíme: „Mám 
se tu báječně, moc se mi tady líbí, jedním 
slovem – výborné.“ Zůstaňte nejen pro 
Josefa Fialu ti nejlepší! Ať renomé Do-
mova pro seniory ve Světlé nad Sázavou 
přetrvává! Děkujeme. Fialovi

Měsíc říjen jsme zahájili dobře naladěni, 
a to s naší tradiční Kavárničkou, která se 
uskutečnila za hudebního doprovodu do-
movské kapely KAJAK.

V pátek 2. října jsme se v hojném počtu 
vydali navštívit výstavu Světelská zahrád-
ka, kde se nám tajil dech nad některými 
plody a květinami, které pěstitelé dokázali 
na svých zahrádkách vypěstovat.

V rámci Týdne sociálních služeb ČR 
jsme byli pozváni na Den otevřených 
dveří do Domova pro seniory v Reynkově 

ul. v Havlíčkově Brodě. Pozvání jsme rádi 
přijali a vydali jsme se podívat, jak se žije 
jinde.   Lucie Coufalová 

(foto: Monika Horáková)
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Z Paříže do Čech na kole

Nultý den – pátek (1220 km autem)
Přesun autem do Paříže. Hodinu po po-

ledni vyrážíme směrem na Prahu. Cesta 
je docela volná. V Německu začíná silně 
pršet, je to dost nepříjemné. Tomáš přebí-
rá řízení někde ve Francii kolem půlnoci. 
Kemp v Paříži nacházíme ve 4:15 hod., 
ale otevírá se v sedm hodin, takže dospá-
váme v autě.

 
1. den – sobota (90 km)
Nejprve stavíme stany, pak nasedáme 

na kola a ukrajujeme první kilometry 
naší výpravy. Prohlížíme si vše, co máme 
v plánu. Začínáme chrámem Notre-Dame 
a Pavlína tady zapaluje za nás všechny 
svíčku. Zaznamenáme Point zero, nultý 
kilometr francouzských silnic a pokra-
čujeme přes Louvre, Vítězný oblouk 
a Eiffelovu věž. Po obědě vyrážíme na 
Versailles, navštěvujeme i královskou 
rezidenci, k naší velké lítosti nás však 
s koly nepustí ani na nádvoří. Jedeme tedy 
do parku. Tam je to podobné, po hlavních 
cestách můžeme společně i s auty, ale to 
je vše.

Pomalu se vracíme do Paříže, máme 
toho na první den docela dost. Jízda po 
Paříži na kole vyžaduje určitý druh hazar-
du. Místy je to pro opravdu otrlé. Dvakrát 
se musíme vyptávat na cestu a ve finále se 
zamotáváme tak, že máme pocit, že je to 
nadobro. Jsme asi dva kilometry od kem-
pu a nedokážeme se dostat k mostu přes 
La Marne. Nakonec nám ukazují mladí 
Francouzi cestu tak, že před námi prostě 
jedou na kolech.

 
2. den – neděle (122 km)
Ráno je zataženo, fouká a je docela 

chladno. Kolem osmé máme sbaleno 
a vyrážíme – teď už definitivně – na naši 
cestu k domovu. Cestou na jedné autobu-
sové zastávce najednou slyšíme: „To máte 
odvahu s tím dítětem!“ Je to Češka žijící 
v Paříži. Chvíli se bavíme, ukazujeme 
vozík a v něm jen naše věci. Slibujeme, že 
jí dáme vědět, jak jsme dojeli. Dnes už se 
orientujeme lépe a docela snadno nachá-
zíme výchozí bod. Je jím kanál de ľ Ourcq.  
Vede podél něj velice solidní cyklostezka, 

která nás vyvádí z města. V městě Meaux 
si prohlížíme centrum a vyjíždíme, teď 
už po silnici, směrem na Charly sur 
Marne a Château Thierry. Projíždíme vi-
nicemi a blížíme se do kraje šampaňského. 

Ještě předtím potkáváme krajana na leho-
kole. Jede z Ostravy do Paříže a zřejmě 
i zpáteční cesta bude na kole. Dáváme mu 
mapu kempu, připijeme na zdar cest (naší 
i jeho) a opět popojedeme. V městečku 
Charly sur Marne kupujeme šampaňské 
přímo od vinaře, abychom zaplnili me-
zeru ve vzdělání. Jako naprostý laik co 
se šampaňského týče, hodnotím ho jako 
výborné. Dojíždíme do Château Thierry 
a zjišťujeme, že kemp je od letošního roku 

zavřený. Přesto se v něm utáboříme, dnes 
ještě s trochou obav, jak to dopadne.

3. den – pondělí (99 km)
Vstáváme před sedmou, vypadá to na 

krásný den. Noc byla klidná, naše obavy 
se nenaplnily. Rodina, která tam bydlela 
v karavanu a vypadala spíše na squattery 
než turisty, nakonec byla v pohodě. Sní-
dáme a chceme vyrazit, ale Pavlína má 
prázdné přední kolo. Měníme tedy duši 
a s menším zpožděním se vydáváme na 
cestu za dalšími zážitky. Ještě než opustí-
me město, přichází na řadu náš zlepšovák. 
Máme na papíře vytištěných pár zásad-
ních vět ve francouzštině, takže poprosit 
o vodu v nejbližším obchůdku není žádný 
problém. Pán je velice milý a tužkou opra-
vuje některé drobné nepřesnosti v dalších 
větách. Pokračujeme v cestě a krajina 
kolem nás je nádherná. Od rána nás sil-
ničky vedou mezi vinicemi a je opravdu 
na co se dívat. Okolí skýtá nepřeberné 
množství námětů k focení. Jedeme přes 
Dormans, Venteuil, Mardeuil a v Dizy 
se opět napojujeme na kanál. Jmenuje se 
Canal de la Marne au Rhin a ode dneška 
to bude náš věrný průvodce po Francii. Na 
začátku kanálu chceme v jedné vesničce 
doplnit vodu. Vašek jde do dvorku a na-
jednou se na něho dívá dobrman. Naštěstí 
je trochu zaražený, možná z jeho přilby 
na kolo, takže Vašek stačí udělat čtyři 
couvací kroky. Přichází děvče a dává nám 
rozhodně najevo, že by pes vyhrál. Vodu 
nám s úsměvem doplní, ale příště si prý 
máme dát lepší pozor. Branka nebyla ni-
jak označená, takže v budoucnu musíme 
dvorky raději vynechat.

Dojíždíme do města Châlons-en Cham-
pagne. Máme toho nějak dost. Fotíme 
katedrálu, projíždíme středem města a na-
vštěvujeme infocentrum. Po zjištění, že 
je tady kemp, nic nevymýšlíme a dnešní 
etapu končíme. Bohužel přidělené místo 
bylo docela z kopce, takže žádná velká 
sláva. Platíme 15 euro.

 
4. den – úterý (106 km)
Odjíždíme opět kolem osmé. Vracíme se 

ke kanálu, ale cesta je někdy dost mizerná, 

V Paříži

Cesta mezi kanálem a platanovou alejí
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a tak střídáme chvílemi silnici a cestu 
podél kanálu. Je docela horko. Vašek má 
navíc pochroumanou ruku po nepříjem-
ném pádu, celý den a několik dalších je 
na brufenu. Dostáváme se pomalu, vlastně 
hodně pomalu k městu Bar le Duc. Teplo-
měr na jedné z budov ukazuje 40° C. Pro-
stě skvělé pro jízdu na kole. To alespoň 
trochu proudí vzduch. Prohlížíme si město 
a pokračujeme dál. Kemp ani nehledáme, 
počítáme s nocí někde u kanálu. Za měs-
tečkem Ligny en Barrois míjíme upoutáv-
ku na kemp. Jdeme to zkusit a děláme moc 
dobře. Je tu jen pár lidí, klid a cena víc než 
příznivá, platíme 5,30 eura. 

5. den – středa (118 km)
V noci začíná pršet, takže se balíme 

pod střechou sociálek. Když se nám 
podaří všechno zabalit, přestává pršet. 
Cesta podle vody je občas víc než hrozná, 
opět střídáme se silnicí. Navíc se blížíme 
k tunelu, který musíme objet přes pár ko-
pečků. Za námahu jsme potom odměněni, 
silnice podle kanálu jde dost výrazně 
z kopce, navíc nám fouká překvapivě 
přímo do zad. V jednu chvíli vede stezka 
podél dálnice, všímá si nás řidič českého 
kamionu a zdraví klaksonem. Fotíme si 
také jednu vodní křižovatku – na něco ta-
kového nejsme od nás zvyklí. Přijíždíme 
do Toulu. Je to historické město s centrem 
obehnaným hradbami, spoustou malých 
uliček a dvěma katedrálami. Navště-
vujeme „íčko“, kde nás paní vybavuje 
radami kudy dál. Přidává nám podrobnou 
mapu další cesty a hned na první větší 
křižovatce jsme opravdu rádi, že nám ji 
dala. Město opouštíme po břehu Mosely, 
ale z množství kanálů a řek máme dost 
zmatek. Všechno nakonec dobře dopadne 
a pomalu plánujeme nocleh. Ukazuje se, 
že údajný kemp v Messienu je jen kou-
paliště, takže spíme prakticky na břehu 
kanálu.

 
6. den – čtvrtek (101 km)
Ráno je ve stanu tma jako v pytli, ne-

boť je pořádně zataženo a vypadá to na 

kvalitní  „buřinu“. Než se rozkoukáme, 
jsou tady první kapky. Sbaleno máme 
opravdu velice rychle. Vypadá to, že bude 
pršet delší dobu, a tak smíření s osudem 
navlékáme na sebe ponča a snídáme pod 
stromem, dříve než stačí propršet. První 
kilometry s námi hraje počasí hru Svlékni 
pončo – oblékni pončo. Tak to jde asi dvě 
hodiny a potom se definitivně rozlije jako 
z cedníku. Když se přidá bouřka, schová-
váme se ve vesnici Lagarde do čekárny. 
Bouřka se po poledni přehnala a my opět 
sedáme na kolo. Sluníčko hned pěkně při-
paluje. Jedeme chvíli podle kanálu, jenže 
cesta je hrozná,  a tak střídáme silnici a je 

to zase nahoru a dolů. Tak zase zpátky ke 
kanálu, ale po chvíli se stezka definitivně 
ztrácí v trávě. Vzdáváme to a jedeme po 
silnici. 

Za Nidervillerem potkáváme českou 
výpravu Cesta za snem. Četli jsme o Heř-
manu Volfovi, který s kolem na ruční 
pohon jede do Paříže, a těšíme se, že si 
popovídáme, ale celá výprava kolem nás 
profrčí bez povšimnutí. Zřejmě hodně 
spěchají. To už se blíží večer, a jak to 
vypadá, i další bouřka. Na kraji vesnice 
Arzviller stojí pěkná a hlavně poloprázd-
ná stodola, neváháme a v noci máme pev-
nou střechu nad hlavou. Bouřka opravdu 
přišla, ale byla velice krátká a do rána ani 
nekáplo.

 
7. den – pátek (122 km)
Ráno opět na osmou vyrážíme. Cel-

kem snadno se dostáváme ke kanálu 
a máme radost, jak nám to odsýpá. Na 
dopravní značky označující slepou ulici 
nedáme, protože tady si z nich cyklisté 

mnoho nedělají. Ostatně kolo projede 
téměř všude, že? Jenže tady je právě ta 
výjimka potvrzující pravidlo: po několika 
kilometrech dojíždíme k bytelné a hlavně 
zamčené bráně. Nezbývá než se vrátit. 
Kdybychom jen tušili, co ona brána ukrý-
vá, tak bychom snad poprosili nějakou loď 
o svezení. Lodní výtah se opravdu jen tak 
nevidí.

Jenže nic nevíme, a tak se vracíme 
– a po chvíli jízdy po silnici jsme u stejné 
brány z druhé strany. To už nám opravdu 
vrtá hlavou, co to vlastně schovávají. Jen-
že zajet se tam stejně nedá. Přijíždíme do 
Lutzelbourgu. Stezka kolem kanálu má 

krásný asfaltový povrch, takže netrvá 
dlouho a jsme v Saverne, nádherném 
místě s bohatou historií. Odjíždíme kolem 
jedenácté. Stezka pokračuje po skvělém 
povrchu až do Štrasburku. Město, a hlav-
ně katedrála, nás hodně nadchly. Zdrželi 
jsme se asi dvě hodiny. To byl vlastně 
na naší cestě poslední počin ve Francii. 
Přejíždíme most přes Rýn a jsme v ně-
meckém Kehlu. Hned za mostem, v do-
mnění že přece po břehu tady MUSÍ vést 
cyklostezka, se dostáváme do nákladního 
přístavu. Najezdíme pěkných pár kilome-
trů, nicméně nakonec vyjíždíme správ-
ným směrem podle Rýnu, ale po silnici. 
V jedné samotě se ptáme po kempu. Prý 
je asi po deseti kilometrech. Ve vesnici 
Stollhoffen jej opravdu nalézáme. Je to 
snad několikatisícové město. Prostě ob-
rovský komplex. Chvíli přemýšlíme, jestli 
nepojedeme dál, ale máme toho dneska už 
tak akorát, takže zůstáváme.

(dokončení příště)
Text a foto: Pavlína a Václav Blažkovi

Před kempem ve Stollhoffenu

Pokaždé sluníčko nesvítilo
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Listopad
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

Neděle 15. 11., 19.30
Protektor (ČR) 100´
Milostné drama. Riskantní hra 
o kariéru, cit, lidskou důstojnost 
a nakonec o život v temných 
časech protektorátu. 
Hrají: J. Plodková, M. Daniel
Vstupné: 70 Kč. Od 12 let

Středa 18. 11., 19.30
Hodinu nevíš (ČR) 94´
Drama. Případ nemocničního 
vraha podle skutečné události. 
Hrají: V. Jiráček, I. Franěk
Vstupné: 70 Kč. Od 12 let

Pátek 20. 11., 19.30
Lištičky (ČR, SK) 86´
Drama. Obrovské napětí mezi 
sestrami brání jejich vzájemné 
konfrontaci. 
Hrají: R. Derzsi
Vstupné: 60 Kč. Od 15 let

Neděle 22. 11., 19.30
Jánošík (SK, ČR) 140´
Historický
Pravdivá historie o osudu, nad 
kterým se dá těžko vyhrát. 
Hrají: V. Jiráček, I. Martinka
Vstupné: 70 Kč. Od 15 let

Středa 25. 11., 19.30
V hlavní roli já (Irsko) 87´
Komedie. Černá komedie 
tragických rozměrů. 
Hrají: D. Moran, K. Allen
Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Pátek 27. 11., 19.30
Ať žijí rytíři (ČR) 105´
Dobrodružná středověká komedie
Vcelku poklidné soužití naruší 
nečekaná událost. 
Hrají: D. Prachař, P. Kříž
Vstupné: 60 Kč. Přístupný

Neděle 29. 11., 19.30
Bratři Bloomovi (USA) 113´
Dobrodružná krimi komedie
Nikdy nedopustili, aby je rozdělila 
pravda. 
Hrají: A. Brody, R. Weisz
Vstupné: 65 Kč. Přístupný

Prosinec

Středa 2. 12., 19.30
Kněžna Libuše (USA, ČR) 99´
Historický/fantasy. O legendární 
kněžně Libuši, která po smrti 
svého otce vládla české zemi.
Hrají: W. A. Zoli, P. Kříž 
Vstupné: 65 Kč. Přístupný

Pátek 4. 12., 19.30
Sin Nobre (USA, Mexiko) 96´

Drama. Strastiplná pouť imigrantů 
ze Střední Ameriky do Spojených 
států. 
Hrají: P. Gaitan
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Neděle 6. 12., 19.30
Náhradníci (USA) 104´
Akční/sci-fi/thriller. Mít svého 
dokonalého náhradníka. Co by se 
mohlo stát. 
Hrají: B. Willis, R. Mitchell
Vstupné: 70 Kč. Od 12 let

Pátek 11. 12., 19.30
Julie a Julia (USA) 123´
Komedie. Vášeň. Odhodlání. 
Máslo. Máš vše, co je třeba. 
Hrají: M. Streep, A. Adams
Vstupné: 70 Kč. Přístupný

Neděle 13. 12., 19.30
Chceš mě, chci tě (USA) 96´
Romantická komedie
O mužích a ženách, i ty největší 
protiklady se mohou přitahovat. 
Hrají: K. Heigl
Vstupné: 70 Kč. Od 12 let
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Výstava v muzeu

Koncem září byla v prostorách 
Muzea Světelska instalována malá 
výstava z díla světelského rodáka 
Petra Pavla Fialy (1895-1965), své-
rázné postavičky, malíře a básníka, 
přezdívaného Petr Nebruč. 

Devět naivistických obrazů zná-
zorňuje historické události z města 
a okolí, například obsazení hradu 
Lipnice švédským vojskem, Jana Žiž-
ku v Dobré Vodě, ale také květen 1945 
ve Světlé n. S., či zastřelení partyzána 
Jana Augusty v Kolářově mlýně. Dále 

je zde několik krajinek zobrazujících 
okolí města, originální rukopisy nai-
vistických básniček a jeden exemplář 
knihy Bosé nožky, kterou v roce 1969 
vydala Mladá fronta s podtitulem Po-
ezie a próza českých naivistů a v níž 
jich bylo několik publikováno. 

Pořadatelé z Vlastivědného spolku 
Světelsko touto cestou děkují malíři, 
grafi kovi a sochaři Olafu Hanelovi, 
který daroval městu Fialovy obrazy 
s historickými náměty, dále Jaroslavu 
Fišerovi za zapůjčení krajinářských 
obrazů a Jiřímu Novákovi za zápůjčku 
části sbírky rukopisů. 

Text a foto: 
Jaroslav Vála
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Cimbal Classic

se jako hudební těleso poprvé objevil 
v roce 1992 u příležitosti prvního roční-
ku folkového festivalu „Okolo Třeboně“. 
Volné sdružení muzikantů, spolužáků 
z konzervatoře, se představilo nejen tran-
skripcemi renesanční a barokní hudby, 

ale i netradičními úpravami lidových 
písní. Zásadním impulsem, díky kterému 
nezůstalo pouze u jednoho provedení, 
bylo společné vystoupení s vycházející 
hvězdou folkového nebe Vlastou Redlem. 
Ohlasy a příjemné pocity ze společného 

muzicírování svedly oba protagonisty 
v tentýž a následující rok ještě několikrát 
dohromady.

Cimbal Classic se díky své originalitě 
i muzikantské univerzálnosti stává víta-
ným zpestřením většiny prestižních ▶
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Z vernisáže v Galerii na Půdě

V pondělí 12. října byla zahájena vý-
stava Život a dění kolem nás, na které 
představují svá díla Mirka Bártová, 
Lucie Burkoňová, Monika Fridrichová, 
Pavlína Gergelová a Michaela Roženská. 
Expozici koláží, grafi ky, kresby, malby 
a objektů mladých výtvarnic hostí pro-
story světelské Galerie Na Půdě. Přítom-
né přivítala ředitelka kulturního zařízení 
KyTICe Mgr. Jana Kupčíková, o autor-
kách pohovořila Mgr. Lenka Zadinová. 
Tečku za ofi ciálním zahájením výstavy 
připravila tříčlenná skupina hudebníků, 
jmenovitě Libor Hanzlík, Petr Paštika 
a Petr Moutelík.

Příležitost zhlédnout tuto zajímavou 
výstavu potrvá do 22. listopadu.

Text a foto: Z. Horní

folkových akcí. Rozbíhá se koncertní 
spolupráce s dalšími předními písničkáři 
a skupinami, která je základem i někte-
rých pozdějších společných nahrávek 
(Jaroslav Lenk, Slávek Janoušek, Nezma-
ři, Cop, Pavlína Jíšová, Věra Martinová, 
Wabi Daněk aj.).

Od druhé poloviny 90. let se kapela 
začíná ubírat svou vlastní cestou a na 
svých samostatných koncertech se pre-
zentuje především původní písničkářskou 

▶

Již od roku 1992 pracuje pražské 
nakladatelství a vydavatelství Soukup 
& David na projektu Průvodců po Če-
chách, Moravě a Slezsku. V takzvané 

„zelené edici“ již vyšlo na 60 svazků 
(z 99 postupně pokrývajících celou naši 
republiku), některé opakovaně, řada 
z nich i v cizojazyčné verzi.

Průvodce, zaměřené na menší regiony, 
jsou koncipovány jako trasové a popisují 
přírodní krásy, historii i významné vý-
tvory lidských rukou – to vše je doplněno 
zajímavostmi, bájemi, pověstmi, tradice-
mi a raritami spojenými s konkrétními 
místy. Podtitul Pěšky, na kole, na lodi, na 
běžkách…i autem napovídá, že perfektně 
připravené výlety, doplněné výběrem 
nejžádanějších údajů v kapitole Praktické 

Tip na knihu

informace, vyhoví většině zájemců o daný 
region.

Poslední svazky navíc poněkud změ-
nily tvář, samozřejmě k lepšímu. Kromě 
barevné prezentační přílohy je nyní 
celobarevná i textová část a ke knize 
patří i dárek pro čtenáře – vstupenky do 
zajímavých objektů a poukázky na různé 
služby. Vstupenky a poukázky jsou tak-
zvaně vázané, to znamená, že platí pouze 
k další vstupence zakoupené. Celková 
hodnota tohoto dárku převyšuje cenu pu-
blikace, a tak není divu, že poptávka po 
průvodcích značně stoupla.

Na 19. Podzimním knižním veletrhu 
v Havlíčkově Brodě zmíněné nakladatel-
ství představilo nejnovější svazek – Hav-
líčkobrodsko. Obsahuje 17 tipů na výlety, 
Světlé se týká patnáctikilometrová trasa, 
kterou autoři nazvali Městem skla a ka-
mene, doplněná – tak jako všechny ostat-
ní – mapkou 1:75 000, výškovým profi lem 
a barevnými fotografi emi. K osmi strán-
kám doslova nabitým informacemi se 
váže plán města a řada odkazů v kapitole 
Praktické informace, celostránková pla-
cená prezence města a  čtyři vázané vstu-
penky od příspěvkové organizace KyTICe 

– do středověkého podzemí, do Galerie Na 
Půdě, na jedno fi lmové a jedno divadelní 
představení. 

Celkem obsahuje průvodce 24 vstupe-
nek či poukázek platných do 31. 12. 2012. 
K dostání je v turistickém informačním 
centru za doporučenou maloobchodní 
cenu 179 Kč. Věřím, že přispěje k roz-
voji turistiky a cestovního ruchu v našem 
regionu a že se stane i vhodným dárkem 
pod stromeček. Jaroslav Vála

a Dalibora Štruncovi (mj. houslistku 
a cimbalistu skupiny Javory sourozenců 
Ulrychových ) coby pilíře a pěvecké 
frontmany kapely doplňují hobojista 
a sopránsaxofonista Rastislav Kozoň, vi-
olistka Katka Kovaříková a basista Jakub 
Šimáně.

Dnešní Cimbal Classic to je hudba 
ovlivněná folkem, folklórem, ale i vážnou 
hudbou plující někde na rozhraní těchto 
menšinových žánrů. Hudba, která si díky 
své nadčasovosti a originalitě našla svoje 
pevné místo v současném hudebním 
spektru a která si nemůže přát víc, než 
jen oslovit a pohladit spřízněné duše.

Převzato z www.cimbalclassic.net

tvorbou svého kapelníka a cimbalisty Da-
libora Štrunce, díky které se soubor stává 
osobitým a nezaměnitelným. 

Za patnáct let svého trvání stačil Cim-
bal Classic vedle stovek koncertů doma 
i v zahraničí natočit sedm samostatných 
alb a na dalších sedmi se podílel. Zá-
znamy z jeho koncertů a samostatných 
recitálů pořídila a odvysílala nejen Česká 
televize a Český rozhlas, ale kupříkladu 
i stanice BBC. To vše je velmi úctyhodná 
bilance, uvědomíme-li si, že členové měli 
či mají svá hlavní profesní místa i v ji-
ných hudebních tělesech (Javory, SOČR, 
Brněnská fi lharmonie, BROLN aj.).

V současné době hraje Cimbal 
Classic v pětičlenném složení. Katku 

Autorky výstavy – zleva M. Bártová, 
L. Burkoňová, M. Fridrichová 

a P. Gergelová (chybí M. Roženská)

Z hudebního vystoupení
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(*9. 8. 1939 v Brně) – zpěvačka, 
herečka

Zpívala už od dětství, a to i vážnou 
hudbu. Koncem 50. let začala na brněn-
ské JAMU studovat operní zpěv, zároveň 
v té době vystupovala v divadle Večerní 
Brno. Po roce studia, v roce 1960 však 
JAMU opustila a nastoupila do praž-
ského divadla Semafor, kde vystupovala 
mimo jiné též s legendární dvojicí Jiří 
Suchý a Jiří Šlitr a kde se záhy prosadi-
la jako výborná zpěvačka. Na gramofo-
nové desky nazpívala v této etapě písně 
Už dávno nejsem dítě, Sup a žlůva, Co 
je to láska; s Waldemarem Matuškou 
natočila evergreen Ach, ta láska nebes-
ká. V roce 1962 na krátký čas odešla 
zpívat do Divadla Rokoko (s Matuškou 
nazpívala duet Tam za vodou v rákosí). 
V roce 1964 se vrátila zpět do Semaforu. 
V tomtéž roce si také ve fi lmu Kdyby tisíc 
klarinetů zahrála roli (coby výrazná 
sboristka dívčí školy - spolu s Naďou 
Urbánkovou a dalšími) sice drobnou, 
ale s úžasným duetem s Karlem Gottem 
(píseň Je nebezpečné dotýkat se hvězd). 
Během své dlouhé pěvecké kariéry na-
zpívala velké množství známých hitů, ve-
lice populární a oblíbené byly její duety 
s Waldemarem Matuškou, zpívala ale 
i s Karlem Gottem a dalšími zpěváky.

Je to zpěvačka obdařená velmi 
krásným, silným a barevně zajímavým, 
naprosto nezaměnitelným hlasem - so-
pránem o rozsahu tří oktáv, oplývající 
navíc vynikající pěveckou technikou (mj. 
brilantní provedení úpravy Mozartova 
Tureckého pochodu, evergreenu z reper-
toáru Elly Fitzgeraldové Mister Pagani-
ni – spisovatel Josef Škvorecký ji nazval 
Evou „Fitz“–Pilarovou, nebo Čardáše 
Vittoria Montiho). S přibývajícími léty 
se stále více orientuje především na žá-
nrovou oblast jazzu a swingu. I když je 
stále vynikající zpěvačkou, přece vrchol 
její kariéry spadá do 60. a 70. let. Dnes 
patří právem k pěveckým legendám 
s neoddiskutovatelně jedním z nejlep-
ších hlasů, jaký vůbec česká pop-music 
kdy měla.

Z webových stránek zpracovala
-zh-

C

Pilarová Eva 
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KyTICe – kulturní zařízení 
Světlá n. S.

zve malé diváky, ale i dospělé příznivce 
pohádek  na představení Divadla Úsměv

VÁNOCE 
se zvířátky

Kuba a Zdravěnka píší Ježíškovi a společ-
ně se zvířátky budou čekat na Mikuláše 

i čerta a slavit Vánoce. 
Pro děti MŠ, 1. st. ZŠ, ale též pro veřejnost.

Společenský dům – divadelní sál 
ve Světlé n. S.

v úterý 8. prosince 2009 
od 8.30 hodin.

Vstupenky je možno zakoupit půl hodiny 
před představením v pokladně sálu.

Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek za-
koupených od 17. září do 18. října:

Beletrie
Collins Jackie- Ženatí milenci
 - nový společenský román 
 známé americké autorky
Davies Peter Ho -Velšanka
 - válečný příběh o vztahu 
 velšské dívky a německého  
 zajatce

Moro Javier - Indická princezna
  - skutečný příběh osudu španělské 
  tanečnice, která se provdala za in-

dického mahárádžu
Nosková Věra - Ještě se uvidí
  - povídky s námětem milostného 
  trojúhelníku

Naučná literatura
 Nordic Walking
 - chůzí od sportu k aktivitám pro 

zdraví
Bobková Marie - Václav Voska
  - životopis vynikajícího českého
  herce
Rohál Robert - Karel Gott
  - životní příběh našeho nejslavněj-

šího zpěváka
Spitz Vivien - Ďáblovi doktoři
  - autentické záznamy z procesu 
  s nacistickými lékaři
Zvelebil Jan - Na vandru s Reflexem III.
  - osudy Čechů, kteří se vydali do 

světa a rozhodli se podělit o své 
zkušenosti

Knihy pro děti a mládež
Arťomov Sergej G.- Pohádkové počítání
  - chytrá pohádka, která děti zábav-

nou formou naučí základy počítání
Buggisch Werner - Klima
  - obrazový atlas o všem, co se týká 

počasí a klimatu
Holub Jiří - Kolik váží Matylda
  - vyprávění o tom, jak se adoptova-

ný kluk potýká s šikanou od starší 
spolužačky

Kaftanová Irena - Rarášci ze mlejna
  - vtipné a laskavé pohádky o čertí-

kovi a hastrmanovi

Eva Kodýmová 
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Anketa k 17. listopadu

Rozprava o odkazu sametové revo-
luce pokračuje. Se studenty různých 
vysokých škol jsme si povídali o lis-
topadové revoluci, o jejím odkazu, 
ale i o současné politice. Zde jsou 
následující otázky, na které studenti 
odpovídali:

 1. Co se ti vybaví, když se řekne 
17. listopad 1989, respektive tzv. sa-
metová revoluce?

 2. Myslíš si, že by dnešní studenti byli 
schopni rozpoutat stejnou revoluč-
ní vlnu, která kdysi přispěla k pádu 
komunistického režimu?

 3. Jak vnímáš současnou politickou 
scénu?

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

Kdopak by se revoluce bál

Když jsem doma pročítala staré novi-
ny z let osmdesátých, upoutaly mě pak 
hlavně tyto řádky z listopadu 1989: „Byl 
jsem na demonstraci, sešli jsme se naho-
ře na Albertově, obrovský neuvěřitelný 
dav nejenom študáků, ale i profesorů 
a vůbec lidí, kterým na tom záleželo. 
Spontánně jsme se všichni dohodli na 
tom, že půjdeme do středu města, mezi 
ty, co nejsou s námi, protože jsme se 
během pochodu sjednotili v názorech, 
lidi začali držet spolu. Křičeli jsme: Češi, 
pojďte s námi! A lidi vystupovali z tram-
vají a z osobních aut, která parkovala 
podél silnic, a šli s námi.“ Netřeba opa-
kovat, co se následně stalo: po počáteč-
ních proslovech na Albertově a kladení 
květin a svíček na Vyšehradě se průvod 
vydal směrem k Václavskému náměstí. 
Byl však zastaven na Národní třídě po-
řádkovou policií a násilně rozehnán. To 
následně vedlo k dalším rozsáhlým pro-
testům studentů a veřejnosti proti česko-
slovenskému komunistickému režimu, 
které přispěly k pádu vlády a nastolení 
demokracie.

Jak se tak snažím zmoudřet, dolehlo 
ke mně dvojí chápání sametové revoluce. 
Nedávno jsem si v novinách přečetla, že 
Václav Havel před několika dny prohlá-
sil, že revoluci dokončí až děti našich 
dětí. A má pravdu. Domnívám se však, 
že pozadí listopadové revoluce je trochu 
jiné. Není tak docela pravdivá obecně 
rozšířená teze o tom, že díky sametové 
revoluci se komunistický režim sesy-
pal jako domeček z karet. Její počátek 
bychom úspěšně hledali již v období 
Pražského jara v roce 1968. Senzací os-
mašedesátého byla svoboda. Té se však 
českému lidu dostalo až v listopadu 1989. 
Nejrevolučnější věcí, kterou lze dělat, je 
neustále nahlas prohlašovat, co se děje. 
S příchodem sametové revoluce se lidé 
přestali bát nahlas říkat, co se děje. Stej-
ně jako se obdivuji promyšlenému textu 
a politické strategii Charty 77 a Dvěma 
tisícům slov od Ludvíka Vaculíka, stejně 
vždy znovu žasnu nad některými slovy 
studentů ze sametové revoluce. Michal 

Horáček ve své knize Jak pukaly ledy 
popisuje například tyto: „Volali máme 
holé ruce a zvedali je na důkaz bez-
mocnosti a odhodlání, důkaz nelidskosti 
a zvůle režimu, který nechce slyšet hlas 
lidu, o němž se říká, že z něj pochází … 
dějinné srovnání se situací v roce 1939 
je děsuplné. To srovnání musí každému 
nutně přijít na mysl, protože kdo tam byl, 
viděl, že 17. listopadu na Národní třídě 
šlo o život.“

Často, zdá se mi, se zapomíná, že 
reformy i revoluce vyžadují pro zdárný 
průběh disciplínu neméně než ideály. 
Sametová revoluce měla vše – disciplinu 
i ideály, a možná i proto byla úspěš-
ná. Domnívám se, že 17. listopad se 
stal jakýmsi uplakaným svátkem. Na 
Národní třídě se stojí v podvečer se 
svíčkou a konstatuje se, co se za ten rok 
stalo tragického. Lidé jsou pak ještě více 
zachmuřeni, než jakou náladu s sebou 
přináší sychravé listopadové počasí. Při 
revoluci nebyl nikdo zabit, dosáhlo se 
toho, zač se demonstrovalo, tak nač ten 
bezdůvodný pláč? 

Letos, dvacet let od oné události, by-
chom však tragicko-kritickou debatu za-

sluhovali více než kdy předtím. Do české 
politické scény obyčejný člověk, který 
se chtě nechtě s politikou potýká denně, 
nevidí, korupce stále více sílí a prorůstá 
i tam, kde bychom ji nečekali, dokonce 
i tituly na vysokých školách máme 
možnost si koupit. Zkrátka špatného je 
spousta. Dvacet let od pádu komunistic-
kého režimu jsme opět na začátku. Sice 
jsme například součástí Evropské unie, 
ale než se některým evropským státům 
vyrovnáme, ovšem vyrovnáme-li se jim 
vůbec někdy, bude to ještě nějaký čas 
trvat. Jako tehdy, máme jako lid obecný 
vše ve svých rukou. Nejsem si však jista, 
že bychom znovu byli schopni revoluci 
vyvolat. Český lid zlenivěl a zvykl si na 
svou dobu, i když je zlá, a to nejen vinou 
krize. Dnes je určitým trendem nevěřit 
a nemít naději, ale myslet jen na mate-
riální hodnoty. Pomáhat silnému zavání 
vypočítavostí, o statečnosti svědčí spíše 
projevený vděk spojenci zesláblému. 
Chceme-li se opravdu vyrovnat s minu-
lostí, a že je k tomu letos výroční příle-
žitost, zabraňme jejímu opakování. Už 
nejsme děti a dáme jim ještě zabrat.

Šárka Nevoralová

▶

 4. Václav Havel prohlásil: „Revoluci 
dokončí až děti našich dětí.“ Do-
mníváš se, že odkaz sametové revo-
luce stále trvá? V čem konkrétně?

1. Boj studentů za svobodu, jejich od-
vaha a obětavost udělat něco s nepřízni-
vou politickou situací, která tu vládla.

2. Tím si bohužel nejsem jistý, ale 
kdyby žili ve stejné době a stejné situ-
aci jako tenkrát, tak by k tomu podle 
mého názoru dříve nebo později došlo. 
Studenti jsou neřízená střela, mají chuť 
odporovat autoritám, protestovat, měnit 
budoucnost… Studentské demonstrace 
patří k těm největším a nejúdernějším, 
studenti jsou nejvíce slyšet a nej-
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více dokážou změnit. Alespoň v to 
doufám. Příkladem, který je sice trochu 
z jiného soudku, může být neustálé od-
kládání státní maturity.

3. Rozporuplně! Jinak to snad ani kon-
statoval nelze. Ona totiž politická scéna 
plná rozporů je a nezasvěcený člověk si 
z ní může pouze vybírat. Obyčejní lidé 
se v ní mohou zorientovat jen těžko, 
když se v ní občas neorientují ani sami 
politici.

4. V určitém ohledu trvá a ještě dlou-
ho trvat bude. Česká republika se stále 
hledá, hledá svoji roli a své cíle. A podle 
aktuální politické situace se ještě dlouho 
hledat bude. 

Posluchač Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně, 

Fakulta multimediálních komunikací, 
obor marketingové komunikace

(1. ročník bakalářského programu)

1. Studenti vyrazili protestovat a již 
narušená stabilita komunistického reži-
mu se začala pomalu rozpadat.

2. V každém případě, studenti mají 
velký vliv a dokážou ovlivnit masy lidí 
a společnost.

3. Celkem povedený vtip. K součas-
nému stavu se nelze moc vyjadřovat. 
V minulém režimu se alespoň na něčem 
domluvili a byli celkem stabilní. Což 
o dnešní komediální situaci nelze tvrdit.

4. Jistý odkaz tu je. Vidět je především 
v názorech mladých lidí. Kdykoliv se 
jich někdo zeptá na minulý režim, hned 
odpovědí, že to bylo špatné a že je bez 
komunismu dobře. Společnost je auto-
maticky odsuzuje, i když nemají více 
méně důvody a mnohdy tu dobu ani ne-
zažili. Je to přežitek a neinformovanost, 
takže odkaz z revoluce tu stále je a ještě 
nějakou dobu bude.

Posluchač Českého vysokého učení 
technického v Praze, 

Fakulta stavební, 
obor architektura a stavitelství

(2. ročník bakalářského programu)

1. Tento den považuji za jeden ze 
zlomových okamžiků v našich dějinách. 
Přinesl pád totalitního komunistického 
režimu, přinesl svobodu pro mou gene-
raci. Proto si velice vážím lidí, kteří za 
přípravou sametové revoluce či dalších 
protestů proti komunistickému režimu 
stáli, a kteří se nebáli veřejně vystoupit 
a stát si za svým názorem. Konkrétně 
mám na mysli např. Václava Havla 
a skupinu lidí kolem Charty 77 (Pavel 
Kohout, Ludvík Vaculík, Petr Uhl, atd.), 

Martu Kubišovou, biskupa Václava Ma-
lého, Michala Horáčka, Petra Pitharta 
a řadu dalších lidí. 

2. Domnívám se, že lidé na vysokých 
školách, ať profesoři, studenti či jiní 
vědečtí pracovníci, mají snazší přístup 
k informacím, a tím mají větší rozhled. 
Vždyť vysoké školy byly v naší historii 
vždy jakousi hybnou silou, jako napří-
klad studentský okruh lidí kolem Jana 
Palacha, Jana Opletala či studenti v re-
volučním roce 1848. Zastávám názor, že 
informovaní vysokoškolští studenti by 
proti bezpráví vystoupili i nyní, o čemž 
se samozřejmě můžeme přesvědčit dnes 
a denně v médiích.

3. Osobně mě velice mrzí současný 
stav politiky a zejména jednání jejích 
vrcholných představitelů. Mám pocit, že 
se z politiky vytratila porevoluční poko-

ra, takt a smysl pro slušné chování a vy-
stupování. Osobně mě velice znechucují 
politické tahanice a všudypřítomná 
korupce, která prorůstá do všech sfér 

– doprava, zdravotnictví, školství, ale 
i samospráva měst a obcí. 

4. Myslím si, že pomyslná revoluce ni-
kdy neskončí. Demokratická společnost 
totiž bude mít vždy za co bojovat, ať již 
proti nově vznikajícím stranám nava-
zujícím na totalitní myšlení, nebo proti 
výše zmíněné korupci. Ale doufám, že 
se situace nikdy nedostane tak daleko, 
aby se lidé báli otevřeně vystoupit proti 
bezpráví. 

Posluchačka Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně, 

Fakulta multimediálních komunikací, 
obor marketingové komunikace 

(1. ročník magisterského programu)

▶
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Doručeno do redakce

Článek MUDr. Milana Bohanese, 
otištěný v zářijovém čísle Světelské-
ho zpravodaje, vyvolal  reakci, kte-
rou otiskujeme:

Vážení mladí i starší přátelé,
doby, kdy jsem často reagoval na 

články ve Světelském zpravodaji, jsou 
již minulostí. Ze židle mne ale doslova 
nadzvedlo, když jsem si v zářijovém 
čísle přečetl „Rukověť začínajícího 
voliče“ od MUDr. Bohanese. A to hned 
z několika důvodů:

1) Místo rozsáhlé polemiky stačilo 
napsat „Milí mladí, v těchto a ve všech 
následujících volbách dejte svůj hlas 
jedině ODS a o žádné jiné straně ani 
nepřemýšlejte!“

2) Problém je tady v tom, že redakční 
rada Světelského zpravodaje před ča-
sem rozhodla, že nebude zveřejňovat 
žádné materiály, propagující určitou 
politickou stranu. Jsem velmi zvědav, 
jak by postupovala v případě, že by 
nebyla preferována ODS, ale např. pa-
nem Bohanesem pošpiněná KSČM. 

3) Jakým právem si autor Rukověti 
přisvojuje právo nahrazovat rodiče? 
Rodiče, alespoň v drtivé většině, svým 
dětem nelžou, ani jim nezatajují pod-
statné věci.

4) Napsat, že fašismus a komunismus 
jsou jako rodné sestry!!! To snad ne-
myslí pan Bohanes vážně.

A protože jsem o dost starší než pan 
doktor a paměť mi slouží o něco lépe, 
dovolím si připomenout Vám, mladším, 
pouze pár skutečností z doby „komu-
nistické mocivlády“.

Vzdělání bylo, na rozdíl od součas-
nosti bezplatné. Dnes se mnozí ohání 

1. Když se řekne 17. listopad 1989 
nebo sametová revoluce, vybaví se 
mi určitá hrdost na to, že jsem Češka. 
Nedovedu si představit, že by dnes lidé 
byli schopni něčeho podobného a hlavně 
v takové míře jako tehdy. Klíčovou po-
stavou už od šedesátých let hrál Václav 
Havel, kterého i dodnes považuji za jed-
noho z našich nejlepších politiků.

2. Myslím si, že by byli schopni vy-
volat jakousi revoluci, ale určitě by to 
nebylo jako tehdy. Za těch dvacet let si 
lidé na svou dobu zvykli, i když je špat-
ná. Naříkají na ni, ale nic s tím nedělají, 
studenty nevyjímaje. Studenti byli vždy 
neohroženou skupinou, což si myslím 
o některých i dnes.

3. Domnívám se, že spousta lidí by mi 
dala za pravdu, ale dnešní politická scé-
na se ani nedá nazvat politikou v původ-
ním slova smyslu. Vytratila se z ní prvot-
ní ideologie, za kterou by si měli politici 
stát a hájit její zájmy. Pakliže se mu to 
nedaří, ba ještě hůř, zneužívá své moci 
k osobním statkům, měl by dobrovolně 
politickou scénu opustit. Ale čeho jsme 
v naší zemi svědky, je jen obyčejná lež 
a podvod na lidi. Zastávám názor, že ti 
sprostí lidé by tam nebyli, kdyby jim lid 
obecný nedal vůli a svůj hlas ve volbách. 
Takže jaký lid, taková politika?

4. Ano, myslím si, že její odkaz stále 
trvá a ještě nějakou dobu tu bude. Ale 
abych byla konkrétnější: nemyslím si, 
že nynější odkaz má původ ze sametové 
revoluce, nýbrž z roku 1968. Tudíž se 
domnívám, jak už řekl bývalý prezident 
Václav Havel, že tu opravdovou revoluci 
dokončí lid až tak za dvacet let.

Posluchačka Univerzity 
Hradec Králové, 

Filozofická fakulta, obor filozofie 
a společenské vědy 

(3. ročník bakalářského programu)

1. Přestože jsem sametovou revoluci 
nezažila, asi podle obrázků a záznamů 
se mi vybaví davy lidí, kteří cinkají klíči. 
Také s ní mám spojené postavy Václava 
Havla a Marty Kubišové.

2. Před pár dny jsem o tom přemýš-
lela. Myslím, že by podobnou revoluci 
byli schopni rozpoutat a ke spojení by 
jistě využili sociální internetové sítě, 
které by zajistily hodně velký počet 
účastníků.

3. Současnou českou politickou scénu 
vnímám dost negativně. Zní to sice jako 
klišé, ale podle zpráv, které získávám 
z médií, mám pocit, že česká politika je 
jedna velká špína. Chápu, že pro média 

jsou atraktivnější senzace a negativní 
události, ale každý den se dozvídám 
o lobbování, tunelování, tajných intri-
kách atd. Myslím, že by české politice 
pomohlo, kdyby z ní zmizeli dva kohou-
ti, kteří se nedokážou dohodnout – Jiří 
Paroubek a Mirek Topolánek.

4. Studenti, kteří se o listopadovou 
revoluci a pád režimu zasloužili, věděli, 
co je to totalita. Měli jasnou představu, 
co chtějí zničit. Pro ně to byl splněný 
sen. Dnešní mladí lidé žijí podle mě 
dost konzumně, jde jim hlavně o zábavu 
a příliš se nestarají, co tu bylo předtím, 
než se narodili. Nemyslím si, že by se 

nějak výrazně podíleli na dokončování 
revoluce. Do politiky se příliš nehrnou, 
protože to pro ně není atraktivní. Od-
kaz revoluce možná trvá v tom, že si 
lidé znovunabyté demokracie užívají, 
cestují, někdy ji trochu zneužívají. Ve 
společnosti nepanuje strach z ničeho 
vyššího a lidé se téměř ničeho nebojí. 
Až poznámky starších je možná nutí 
k přemýšlení, že to, co mají, není samo-
zřejmost.

Posluchačka Univerzity Karlovy, 
Fakulta sociálních věd, 

obor žurnalistika 
(1. ročník bakalářského programu)

tím, že nemohli studovat z politických 
důvodů. Žiji ve Světlé již 60 let, ale ni-
koho takového ze svého okolí neznám. 
Znám ale dost těch, kteří nemohli stu-
dovat, protože jejich vědomosti nebyly 
dostačující. Samozřejmostí bylo, že po 
absolvování školy mohl každý pracovat 
v oboru, který vystudoval. Je tomu tak 
nyní? Také se svobodou projevu je to 
trochu jinak. Zeptejte se, mladí přátelé, 
rodičů, co se stane po kritice majitele 
firmy, mistra či některého nadřízené-
ho. Druhý den jste bez práce a čekají 
Vás fronty – ne sice na banány, jak je 
psáno v Rukověti, ale na pracovním 
úřadu. Co si myslíte, že je horší?

Nechci s panem Bohanesem pole-
mizovat o počtu vězněných a perzeku-
ovaných. Ano, za politické vězně se 
dnes také ale vydávají i obyčejní zlo-
ději a podvodníci, kteří tím, že kradli, 
podváděli, loupili, „bojovali“ proti 
komunismu. Pokud tedy počítá pan 
Bohanes i tyto lidi za politické vězně, 
tak potom ty statisíce souhlasí. Za 
hrdiny jsou dnes vydáváni a na státní 
vyznamenání navrhováni i sprostí vra-
hové (Mašínové). 

Mladí přátelé, jste strašeni, že vol-
bou KSČM byste volili stranu, která 
ukradne všechno všem. Toho se 
opravdu nemusíte obávat. V této zemi 
již není co ukrást. A kdo to ukradl po 
roce 1989? Myslíte že KSČM? Vím, že 
i když Vám, prvovoličům, je teprve 
krásných 18 let, máte už dost rozumu 
a umíte přemýšlet. Žijete v reálném 
světě a svou volbou ho máte možnost 
ovlivnit. Takže: kupředu pravá nebo 
levá?

V. Kasal
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Zprávy z kraje

Krajské noviny nekončí
Od roku 2004 vydává kraj Vysoči-

na měsíčně v nákladu 215 tisíc kusů 
noviny „Kraj Vysočina“ a zdarma je 
distribuuje do domácností ve svém 
regionu. Nyní plánuje výrazně změnit 
grafi ku i obsah. 

Jde o plánovaný krok, který se opakuje 
pravidelně při vyhlášení veřejné zakázky 
na vydávání krajských novin. Ke krátko-
dobému přerušení vydávání krajských 
novin přistoupil úřad z technických 
důvodů, neboť se v prvním výběrovém 
řízení nepodařilo najít vhodnou nabídku, 
která by odpovídala představám a mož-
nostem kraje. Krajská samospráva nyní 
opakovaně podrobně a pečlivě rozpra-
covává alternativy další existence těchto 
novin. V úvahu přichází vydávání novin 
v nezměněné podobě, ale také například 
s menším rozsahem stránek bez inzerce, 
se změnou periodicity vydávání novin 
apod. Cílem je zachovat i nadále kraj-
ské periodikum a stávající formu jeho 
distribuce do každé domácnosti, avšak 
s vyšším poměrem přidané hodnoty na 
každou korunu zaplacené ceny.!

Za Františkem Plevou

František Pleva zemřel. Tato zpráva ve 
mně vzbudila hluboký smutek z mnoha 
důvodů. Byli jsme vrstevníci a po krátký 
čas i spolužáci, měli jsme rádi Posá-
zaví a jeho historii, byli jsme si blízcí 
i životními a politickými názory. V mé 
knihovně stojí na čestném místě sedm 
Františkových knih. O každé z nich ří-
kal, že už je poslední. Bohužel jeho „Vr-
chovina neznámá“ poslední skutečně je.

František měl vřelý vztah i k našemu 
městu. V listopadu 2005 se v Rytířském 
sále světelského zámku konal křest jeho 
nejkrásnější knihy „Sázava milovaná“, 
v níž je Světlé věnováno hodně místa.

Františkova ruka již nikdy nestiskne 
spoušť fotoaparátu ani neudeří do klá-
vesnice počítače. Jeho knížky však bu-
dou těšit milovníky našeho kraje stále.

Čest jeho památce.
Josef Böhm

Foto: Jaroslav Vála

Od uzávěrky do uzávěrky

Výzva
Zájemci o otisknutí PF či podě-

kování zákazníkům a obchodním 
partnerům v prosincovém čísle Svě-
telského zpravodaje mohou je zasílat 
na adresu redakce@svetlans.cz.

Provedení – textové ve Wordu, gra-
fi cké v JPG, PDF, Corel, do formátu 
poloviny A4 (včetně) zdarma.

redakce

Práce na odbahňování Bohušického rybníka (foto: Jaroslav Vála)

Světelská zahrádka (foto: Pavel Kotan)

„Naším cílem je např. docílit logič-
tějšího řazení zpráv na jednotlivých 
stránkách a především nabídnout 
modernější formát fotografi í. Není vy-
loučeno, že se připojíme k modernímu 
trendu poslední doby a propojíme ve 
větší míře papírové noviny s interne-
tovým zpravodajstvím. Stále platí, že 
noviny Kraj Vysočina nemají charak-
ter obecného konkurenta regionálních 
tiskových médií, ale mají občanovi 
srozumitelnou formou představit práci 
krajské samosprávy a zajímavé regio-
nální aktivity, které se do komerčních 
tiskovin nevešly,“ uvedl ředitel Kraj-
ského úřadu kraje Vysočina Zdeněk 
Kadlec.

(kráceno)
Jitka Svatošová, tisková mluvčí

Krajský úřad kraje Vysočina
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Nejstarší a nejmladší fotbalisté jedničkami

Devět družstev v mistrovských sou-
těžích 2009/2010 má světelský fotbal 

– s tak vysokým počtem aktivních 
sportovců se v současnosti nemůže 
pochlubit žádný jiný sportovní oddíl 
ve Světlé. 

V podzimní části fotbalového roku si 
vedli znamenitě nejstarší a nejmladší 
fotbalisté, přezimují totiž na prvních 
místech svých soutěží. Senioři FK Sklo 
Bohemia C družstvo dospělých hraje 
sice nejnižší fotbalovou soutěž v okrese, 
IV. třídu, ale to podzimní úspěchy na 
hřišti vůbec nesnižuje. Vždyť většina 
jeho hráčů se svým věkem přehoupla 
přes čtyřicítku. Například při říjnovém 
zápase na domácím hřišti proti třetímu 
týmu soutěže Sokolu Golčův Jeníkov B 
byl věkový průměr hráčů Světlé uvede-
ných v zápise o utkání 45,5 roků, a to 
jim zmíněný  průměr „kazil“ svojí ne-
účastí šedesátiletý Jiří Krupička, který 
pro zranění nemohl do zápasu nastoupit. 
Mladíci z Golčova Jeníkova měli v tom-
to utkání věkový průměr mužstva téměř 
o 19 let nižší, a přesto ze Světlé odjeli 

Mladší přípravka, horní řada zleva: Vojtěch Lebeda, Tomáš Vrba, Petr Čížek, Adam 
Skalický, Petr Filippi, Lukáš Beránek, Pavel Dušátko, Adam Böhm, Pavel Karas, 

Michal Sladkovský. Dolní řada zleva: Pavel Pavlovič, Jan Dušátko, Pavel Malimánek, 
Tomáš Tecl, Pavel Boudník, Ondřej Muzikář a Petr Janota.

C mužstvo, stojící zleva: Ladislav Štěrba, Milan Štěpánek, Pavel Tyller, František 
Novotný, Bohuslav Čížek, Petr Čihák, Jaroslav Veselský, Jiří Krupička, Radek 

Volšanský. Dolní řada zleva: Roman Truhlář, Richard Pešek, Jiří Černý, Martin 
Kroužek, Pavel Čihák, Petr Domkář

s porážkou 0:1. Po deseti odehraných zá-
pasech podzimní části IV. okresní třídy, 
když chyběl pro nezpůsobilý terén od-

ložený zápas z Okrouhlicí B, byli fotba-
listé světelského „céčka“ na čele tabulky 
s pětadvaceti body. Z deseti zápasů 

pouze jednou prohráli, a to na trávníku 
týmu Kožlí B, 2:3. Další dva podzimní 
body ztratili svěřenci kouče Radka 
Volšanského po remíze 1:1 v Koutech, 
jinak to byla samá vítězství. Fotbal je 
sice kolektivní hrou, ale smetanu slávy 
přece jenom většinou slíznou nejú-
spěšnější střelci mužstva. Nestárnoucí 
František Novotný měl po zmíněných 
deseti kolech soutěže na svém kontě 13 
branek, dobrou střeleckou produktivitou 
se může pochlubit také Petr Čihák, který 
se trefil sedmkrát.

Dalším úspěšným kolektivem FK Sklo 
Bohemia je mladší přípravka – nejmlad-
ší fotbalisté, většinou kluci, kteří chodí 
do první, druhé a třetí třídy základní 
školy. Družstvo vedené trenéry Liborem 
Teclem a Slávkem Muzikářem neokusi-
lo v sedmi zápasech podzimu okresního 
přeboru mladších přípravek nepříjem-
nou hořkost z porážky. O suverénním 
postavení mladší přípravky Světlé ▶
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Dobrý start pingpongářů

V sobotu 3. října si stolní tenisté TJ 
Sklo Bohemia Světlá n. S. odbyli his-
torický křest v divizní soutěži, neboť 
tak vysoká soutěž se ve Světlé dosud 
nehrála. 

Los Světelákům příliš nepřál, v prv-
ním kole jim přihrál nelehkého soupeře, 
v divizi ostřílené pingpongáře Jiskry 
Havlíčkův Brod a k tomu ještě na jejich 
stolech. Leč Vosykové a spol. v herně 
na Losích nepropadli, uhráli tam cen-
nou remízu 9:9, když se na úspěšném 
výsledku podílela celá čtveřice. To, že 
pro Světlou budou sbírat divizní body 
především bratři Ladislav a Radek 
Vosykovi se čekalo, ale v Havlíčkově 
Brodě si historicky první divizní body 

v soutěži svědčí pohled na čelo tabul-
ky okresního přeboru. Nejmladší fotba-
listé FK Sklo Bohemia  nastříleli v sed-
mi vítězných zápasech svým soupeřům 
71 gólů, když obdrželi pouze 3. O těch 
jednasedmdesát branek se podělilo dva-
náct hráčů, ovšem dvě výrazné střelecké 
osobností mladší přípravka  má. Pavel 
Malimánek  vstřelil 23 branek a Pavel 
Pavlovič 19. Podle průběhu soutěže mělo 
družstvo dva vážnější soupeře, přípravky 
ze Ždírce nad Doubravou a Havlíčkova 
Brodu. Proto byla zasloužená radost klu-
ků, když v sedmém kole dokázali vyhrát 
ve Ždírci 4:1. Tento soupeř je mohl totiž 
jako jediný přeskočit v podzimní tabul-
ce okresního přeboru. Béčko Havlíčkova 
Brodu prohrálo ve Světlé 1:6. Zmíněné 
úspěchy jsou tou nejlepší pozvánkou pro 
všechny kluky od pěti let, kteří by to 
chtěli zkusit s fotbalem. V příštím Svě-
telském zpravodaji přineseme informaci 
o termínech a místě zimních tréninků 
nejmenších světelských fotbalistů. 

Text a foto: jív

▶

Chrudim B, REX Reality Černožice a AC 
Zeppelin Hradec Králové. Důležité je, že 
se soutěž hraje turnajovým způsobem, 
kdy se do jednoho místa sjedou vždy čtyři 
týmy a každé mužstvo odehraje tři zápasy. 
Soutěž se hraje pouze v halách uznaných 
Krajskou komisí futsalu ČMFS Pardu-
bického a Hradeckého kraje. Světlá nad 
Sázavou nemá odpovídající halu, proto bu-
dou mít futsalisté S.U.D. domácí prostředí 
v Heřmanově Městci. Pro tým to však ne-
znamená žádné náklady za pronájem haly, 
ten platí Komise futsalu divize D. Světelští 
si budou hradit pouze cestovní náklady.

Východočeská divize futsalu startuje 
prvními turnaji v sobotu 14. listopadu 
a S.U.D. Světlá n. S. pojede na úvod do 
Litomyšle, kde se střetne s družstvy FC 
Rio Žamberk, FK Řetůvka  a HESPRO 
Hradec Králové. Pro ty, kteří neznají zá-
kladní pravidla futsalu: Zápas se hraje 2 x 
20 minut hrubého času,  každé družstvo 
má na hrací ploše 5 hráčů, v utkání se jich 
však může vystřídat maximálně 12. 

A kdo je na soupisce divizního nováčka 
S.U.D. Světlá n. S.? Brankáři Petr Janota 
a Aleš Kocman, dále Jiří Adam, Michal 
Čáslavský, Michael Petrus, Jan Pajer, Lu-
boš Rezek, Miroslav Křikava, Jiří Tvrdý, 
Roman Piskač, Lukáš Krupička a Slávek 
Císař. 

jív

Světelský futsal je divizní

Po vítězství v krajském přeboru Vyso-
činy v minulé sezoně si futsalisté S.U.D. 
Světlá n. S. vybojovali postup do divize, 
která je u nás třetí nejvyšší futsalovou 
soutěží. Organizačně měla Světlá hrát 
moravskou skupinu divize E, ve které jsou 
vedle brněnských družstev ještě Tišnov, 
Ivančice, Vyškov a z Vysočiny Brtnice. 
Leč tato skupina by byla pro světelský 
S.U.D. ekonomicky velice náročná. Hra-
cími dny v ní jsou pátek a sobota, hraje 
se vždy jedno utkání. To by znamenalo 
cesty na Moravu, a vždy jen k jednomu 
zápasu. Proto si nováček ze Světlé vyřídil 
přeřazení do východočeské skupiny D, ve 
které je již tým FC Boca Chotěboř. Vedle 
těchto dvou družstev z Vysočiny jsou 
účastníky východočeské divize ještě FC 
Nejzbach Vysoké Mýto B, Butterfly Li-
tomyšl, Real Hlinsko, Flamengo Hradec 
králové, FK Řetůvka, FC Rio Žamberk, 
HESPRO Hradec Králové, ERA-PACK 

ve dvouhře připsali i Martin Karel s Jo-
sefem Břízou.  Martin Karel porazil 3:
1 Václava Stryhala a 3:2 Vítězslava 
Malinu. Josef Bříza dokázal přehrát 3:
2 zkušeného Vladimíra Stejskala. To 
byly tři body pro Světlou, o dalších šest 
se ve dvouhrách rovným dílem podělili 
Vosykové.

Ve druhém kole soutěže, 17. října hráli 
stolní tenisté doma v tělocvičně ZŠ Lá-
necká proti Sokolu Rovečné. Soupeř to 
pro ně nebyl neznámý, vždyť společně 
postoupili do divize z krajského přebo-
ru. Byla to opět remíza 9:9, tedy další 
dva důležité body do divizní tabulky. 
Ve stejný den se hrálo ještě třetí kolo 
a Světlá na svých stolech přivítala čtvrtý 
tým loňské divize TJ Žďár n. S. Soupeř 
byl lepší a vyhrál ve Světlé 10:6, když 
body domácích získali Radek Vosyka 
s Martinem Karlem ve čtyřhře jeden, 
Ladislav Vosyka čtyřikrát ve dvouhře 
a ten poslední Radek Vosyka rovněž ve 
dvouhře. Po třech odehraných kolech 
byli světelští pingpongáři s pěti body na 
sedmém místě dvanáctičlenné tabulky. 
To však zatím nic neřeklo o úspěšném 
účinkování nováčka v divizní soutěži. 
Rozhodující bude umístění po 22. kole 
27. března 2010, kdy soutěž skončí.

Text a foto: jív

Martin Karel, který měl po třech kolech 
soutěže na svém kontě tři vítězné dvouhry

Arrows začal výborně

Před Svatováclavskou poutí odstarto-
vala 1. krajská liga Vysočiny Unie šipko-
vých organizací. V 1. kole na sebe nara-
zily Arrows a Tajfun. Arrows obhajuje 
3. příčku z loňské sezony. Derby vyšlo 
lépe domácímu Arrowsu ze Světlé, kteří 
zaslouženě vyhráli 12:6. Poté vyhráli 
nad Jokers Horní Cerekev i doma nad 
Démons Jezdovice shodně 10:8 a v Jih-
lavě zvítězili nad Tygry 11:7. Nyní jim 
patří první příčka z deseti v tabulce 
a vedou o bod před Formanskými Drav-
ci z Jihlavy.

Soupiska:
Jaromír Váňa (vedoucí klubu a kapi-

tán), Ondřej Bareš, Miloslav Bednář, 
František Nykl, Jiří Mimra, Jan Stoklasa, 
Lenka Koňušíková, Lucie Wolfová

Ondřej Bareš
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Hokej v humpoleckém azylu

V předešlé sezoně se světelský ho-
kej zaslouženě vyhříval na sluníčku 
popularity. Po suverénním vítězství 
v krajské lize válelo mužstvo HC 
Sklo Bohemia také v play off i v ná-
sledující kvalifikaci o II. ligu. Podpo-
ru fanoušků jim tehdy mohl závidět 
nejeden hokejový klub z vyšší sou-
těže – a to své domácí zápasy hrálo 
mužstvo v závěru sezony na zimním 
stadionu v Humpolci! 

Z důvodu pokračující rekonstrukce 
stadionu v Pěšinkách byli nuceni hráči 
A mužstva dospělých přestěhovat svoji 
domácí kabinu opět na humpolecký sta-
dion. Těžko asi zopakují loňské úspěšné 
tažení celou sezonou, neboť mužstvo 
opustily některé opory sestavy. V mis-
trovských zápasech bude chybět trenéru 
Milanu Schlaichertovi elegantní bruslař 
a neúnavný bojovník Honza Krajíček, 
stejně jako „hokejový profesor“ Stani-
slav Mečiar. Až ostré boje o body ukáží, 
co bude neúčast dalších hráčů základní 

sestavy pro mužstvo znamenat. I tak 
má současný tým řadu zkušených 
a kvalitních hokejistů. 

Diváky bude jistě svými kousky opět 
bavit Jarda Žák, zárukou dobrého hoke-
je jsou bratři Včelové, Ondřej Špatenka 
a Petr Beránek, to jen namátkou.

A kdy budou moci příznivci světel-
ského hokeje povzbudit své mužstvo na 

„domácím“ humpoleckém ledě? V nedě-
li 8. listopadu od 17 hod. bude soupeřem 
mužstva kouče Milana Schlaicherta HC 
Spartak Choceň. V sobotu 14. listopadu 
přijede do Humpolce HC Litomyšl, za-
čátek v 17 hod. Další zápas krajské ligy 
HC SB Světlá n. S. – HC Skuteč bude 
v Humpolci opět v sobotu 21. listopadu 
se začátkem v 18:45 hod. Ve středu 
2. prosince přijede na humpolecký 
led HC ETA Hlinsko, začátek opět 
v 18:45 hod. Další pořad zápasů hokejis-
tů Světlé v Humpolci přinese Světelský 
zpravodaj ve svém prosincovém čísle.

Text a foto: jív

Rozpis utkání „A“ mužstva HC SB Světlá s odjezdy autobusu pro fanoušky do Humpolce

Datum Kolo Domácí Hosté
Odjezd autobusu 

(z náměstí)

08. 11. 2009, 17:00 7 HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. HC Spartak Choceň 15:45

14. 11. 2009, 17:00 
sobota

8 HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. HC Litomyšl 15:45

17. 11. 2009, 17:00 úterý 9 HC Chotěboř HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz.

21. 11. 2009, 17:00 
sobota

10 HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. HC Skuteč 15:45

25. 11. 2009, 18:45 11 HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. HC Chrudim B 17:30

29. 11. 2009, 17:00 12 HC Slovan Moravská Třebová HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz.

02. 12. 2009, 18:45 13 HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. HC ETA Hlinsko 17:30

06. 12. 2009, 17:00 14 HC Spartak Choceň HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz.

13. 12. 2009, 17:00 15 HC Litomyšl HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz.

16. 12. 2009, 18:45 16 HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. HC Chotěboř 17:30

20. 12. 2009, 17:00 17 HC Skuteč HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz.

27. 12. 2009, 17:00 18 HC Chrudim B HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz.

Ing. Jaroslav Švorc

Osmadvacetiletý Jaroslav Žák by měl být 
tahounem mužstva a svými výkony lákat 
fanoušky do hlediště zimního stadionu 

v Humpolci.
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Turistika

nejnovější hokejová hala u nás KV 
Arena v Karlových Varech má ledovou 
plochu 28 x 60 m a multifunkční hala 
O2 Arena v pražských Vysočanech 
26 x 60 m.

S bicykly na Pálavě
Po několikaleté pauze se v první 

polovině září vypravila skupina 

cykloturistů z KČT Sklo Bohemia 
pod Pavlovské vrchy užít si babího 
léta v relativně rovinatém kraji. 

Mikulovské vinobraní, příjezd krále

S velkým časovým předstihem se 
organizátorům podařilo sehnat 
ubytování v bungalovech v autokem-
pu Merkur ležícím na břehu Horní 
nádrže vodního díla Nové Mlýny 
nedaleko Pasohlávek.

Prvního dne jsme absolvovali okruž-
ní trasu přes soutok Jihlavy a Svratky 
se zastávkami v Dolních Věstonicích 
a u vinného sklepa známého vinařství 
Kovacs. Okusili jsme i burčák, dokon-
ce ve sklípku novosedelského starosty. 
Na jeho radu, jakožto místního znalce, 
jsme pak pokračovali nikoli po silni-
ci, ale po rok staré cyklostezce mezi 
vinohrady, která ústí v Brodu nad 
Dyjí, odkud je to již jen pár kilometrů 
přes Pasohlávky do kempu. Ujeli jsme 
54 km.

Druhého dne jsme se vypravili do 
Rakouska. Z Mikulova přes bývalý 
hraniční přechod do Poysdorfu, kde 
jsme navštívili infocentrum a s po-
vděkem kvitovali nabídku podrobných 
map (zdarma) se zakreslenými cyklos-

Ze zimního stadionu v Pěšinkách

Hokejisté, stejně jako rekreační 
bruslaři se již mohou těšit na nový led. 
Ten by měl být v Pěšinkách za deset 
měsíců a to není dlouhá doba. 

Text a foto: jív

Světelský zimní stadion v Pěšinkách 
dostává svoji novou podobu. Hrubé 
stavební práce na objektech po obvodu 
haly jsou již téměř dokončeny, ocelová 
střešní konstrukce má nový antiko-
rozní nátěr, hotov je také zcela nový 
podklad pro betonáž budoucí ledové 
plochy. 

Pěšinky se mohou chlubit tím, že bu-
doucí nová hrací plocha se blíží stan-
dardním rozměrům ledových ploch 
v zámořské NHL, tam se hraje na klu-
zištích 26 x 56 až 26 x 58 m. Ve Světlé 
bude mít led míry 28 x 58 m, zatímco 
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tezkami. Mimochodem – mají je po-
jmenované podle vinných odrůd, takže 
jsme pokračovali po Sylvaner Radweg 
a na Moravu jsme se vraceli po Veltli-
ner Radweg. V kempu nám tachometr 
ukázal 112 km.

Na sobotu, která byla třetím dnem 
našeho cykloturistického putování, 
jsme dlouhou trasu neplánovali. Nej-
prve jsme se zastavili v Jevišovce, 
která byla v 16. století spolu s několi-
ka dalšími okolními obcemi osídlena 
Chorvaty prchajícími z Balkánu před 
Turky. Charváti, jak se jim zde říkalo, 
vytvořili jakýsi slovanský ostrůvek 
v moři německého osídlení. 

Po Mnichovu bylo pohraničí včet-
ně tří chorvatských vsí připojeno 
k Říši a muži museli narukovat do 
wehrmachtu. Jejich účast ve válce na 
straně Němců a údajné sympatizování 
s myšlenkami národního socialismu se 
později staly záminkou pro vystěhová-
ní. Zůstat směli jen ti, kteří se přiženili 
nebo ty, které se přivdaly. 

Obec má dvě zajímavosti. Tou první 
je poněkud nezvykle vyhlížející kostel 
sv. Kunhuty, původně gotický, ale v le-
tech 1929-1932 zásadně přestavěný na 
moderní funkcionalistickou svatyni, 
do níž byla z původní stavby začleněna 
pouze hranolová věž s válcovým scho-
dištěm a korunou tvořenou ochozem 
na krakorcích, tou druhou je pomník 
na hřbitově se jmény asi padesáti vy-
stěhovalých chorvatských rodin. 

Turistika v kraji vína

Turisty první sníh nezaskočil

Z Jevišovky jsme odjížděli po úzké 
asfaltové silničce mezi poli a loukami, 
bývalé pohraniční „signálce“ kopíru-
jící tehdejší železnou oponu. V Miku-
lově jsme se zúčastnili slavného vi-
nobraní, při němž není nouze o dobré 

jídlo a pití, především samozřejmě 
víno a burčák. Ujeli jsme 47 km.

Posledního dne jsme se vydali přes 
Pouzdřany a známé vinařské obce 
Popice, Šakvice a Rakvice do lednic-
ko-valtického areálu. Po občerstvení 

u romantické napodobeniny středo-
věkého hradu Janohrad jsme se přes 
Lednici a Dolní Věstonice vrátili do 
kempu. Ujeli jsme 76 km.

-jv-
Foto: J. Vála (1), 
Iveta Válová (1)

Seminář cvičitelů KČT
V polovině října se členové Klubu 

českých turistů oblasti Vysočina 
účastnili výjezdního semináře, 
který uspořádal odbor KČT TJ Jis-
kra Havlíčkův Brod v rekreačním 
středisku Pod dubovou skálou ve 
Štokách.

Padesát čtyři účastníků ze čtrnácti 
odborů celé oblasti absolvovalo během 
víkendu školení vedoucích a cvičitelů 
turistiky o přípravě a správném vede-
ní turistické cesty a také o bezpečnosti 
a právních rizicích při výkonu práce 
cvičitele. Předseda odboru KČT Sklo 
Bohemia Světlá n. S. Jaroslav Mikeš 
vedl teoretickou i praktickou část se-
mináře tak, aby zúčastnění získali co 
největší množství informací, které vy-
užijí při práci ve svých odborech KČT. 

Cvičitelé i vedoucí turistiky vyko-
návají tuto činnost dobrovolně a bez 
nároku na finanční odměnu a jak ří-
kají, odměnou jim je dobrý pocit, že 
mohou udělat něco pro sebe a hlavně 
pro druhé.

-jv-
Foto: Ladislav Tomáš
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• koberce, korky
• lina různých šíří, PVC
• kusové koberce 
• stropní podhledy
• plovoucí podlahy
• podlahářské práce 
• návrhy, realizace
• rozvoz
• nejnižší ceny v regionu

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

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

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

Lučice 50
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