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Milí čtenáři,
víte, jak to chodí. Každý z nás nad 

některými problémy začne přemýšlet 
teprve v okamžiku, kdy ho zarazí 
nějakou nevědomou a bezelstnou 
poznámkou jeho blízcí či vzdálenější 
známí. I mě k takovému zamyšlení 
přivedla dvě setkání z nedávné doby. 

O Vánocích při přípravě živého bet-
léma za mnou přišel jeden známý a jen 
tak ledabyle utrousil: „Proč to neudě-
láš v jiném termínu? Sice by to nebylo 
úplně v době Vánoc, ale aspoň by ti 
tam přišel dostatek lidí. Lidi totiž na 
dodržování nějakých tradic kašlou.“ 

Ke druhému setkání došlo přímo 
v průběhu masopustního průvodu, 
který právě mířil k radnici. Jeden 
z kolemstojících si možná až trochu 
neomaleně stěžoval, že se nemůže 
zrovna komfortně dostat na městský 
úřad a že podobné radovánky nemají 
už dneska nárok na existenci. Mají 
tedy tradice, budované po staletí 
našimi předky, místo v dnešním mo-
derním světě, jenž čas na bezstarostné 
veselí tak zoufale postrádá? 

Když na konci 18. století přišli první 
národní buditelé s odvážnými myšlen-
kami na bezodkladné znovuzrození 
skomírajícího národa českého, pocho-
pili, že správnou cestou je vzkříšení 
mateřského jazyka a uvědomění si 
své bohaté historie. S tím ruku v ruce 
šlo sbírání dobrých tradic českého 
venkova – od lidové slovesnosti až po 
lidové obyčeje. Již tehdy si povětšinou 
městští obrozenci uvědomovali, že 
jakýsi étos národa je dán mateřským 
jazykem a tradicemi. Koneckonců 
dovolím si zde citovat Všeobecnou 
encyklopedii, která u hesla národ uvá-
dí, že národ je „historicky vzniklá po-
spolitost lidí, která se zformovala na 
základě podmínek rázu objektivního…  
i rázu subjektivního nebo duchovního 
(společné tradice a dějiny)…“ Chápu, 
že v dnešní sjednocující se Evropě 
již poměrně velký zlomek lidí chá-
pe vymezení národností jako něco 
přebytečného, až archaického. Já si 
přesto myslím, že i v rámci Evropské 
unie bychom si měli uchovat alespoň 
něco z toho, co je společné jen nám. 
Jedním z těchto aspektů je jistě i lpění 
na vlastních tradicích. 

J. P.

Slovo úvodem Schůze rady 11. ledna

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

Zasedání zahájila starostka města 
přivítáním přítomných a provedením 
kontroly zápisu z jednání minulého. 
Úkoly se běžně plní.

RM Světlá n. S. schvaluje:
 • přijetí peněžního daru v hodno-

tě 11 400 Kč od Lékáren Optima 
Světlá n. S. pro příspěvkovou or-
ganizaci SC města Světlá n. S. za 
účelem nákupu vitaminových pro-
středků pro obyvatele domova pro 
seniory. Zajistí: ředitel SC města 
Světlá n. S., termín: 31. 1. 2010. 

 • doplnění užšího seznamu uchaze-
čů o umístění do Domova pro se-
niory SC města Světlá n. S. v ka-
tegorii Péče nutná o: A. Polákovou 
(*1921), Kynice, t. č. LDN Háj, 
M. Ruprechtovou (*1928), DPS 
Světlá n. S., I. Navrátilovou 
(*1932), Světlá n. S., t. č. u dcery 
v Praze, A. Vondrušovou (*1924), 
Ledeč n. S., t. č. LDN Háj, E. Ryn-
dovou (*1922), Světlá n. S., t. č. 
LDN Háj

 • doplnění užšího seznamu uchazečů 
o umístění do Domova pro seniory 
SC města Světlá nad Sázavou v ka-
tegorii Péče není nutná o: B. Ne-
čila (*1926), Koňkovice, B. Vá-
vrovou (*1922), Jihlava, K. Vávru 
(*1923), Jihlava, R. Zadražilovou 
(*1929), Ledeč n. S., t. č. DPS 
Humpolec, V. Petrův (*1920), Pra-
ha. Zajistí: ředitel SC města Světlá 
n. S., termín: 31. 1. 2010. 

 • uzavření dodatku č. 1 ke smlou-
vám o pronájmu rybníka v Dolních 
Bohušicích a rybníka Na Bradle ze 
dne 13. 10. 2008, podle nichž  jsou 
pronajímány na dobu neurčitou 
Českému rybářskému svazu, míst-
ní organizaci ve Světlé n. S. V do-
datcích budou uplatněny s ohle-
dem na získanou dotaci podmínky 
Agentury ochrany přírody a kraji-
ny ČR. Jedná se o zákaz hnojení, 
ponechání rybníka do 31. 12. 2010 
bez rybí obsádky, podmínky pro 
velikost a složení obsádky, tj. po-
užití pouze geograficky původních 

druhů ryb. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 1. 2010. 

 • RM pověřuje OMIRR k zajištění 
uzavření dodatků ke smlouvám 
pro výše uvedená díla.

 • v návaznosti na změny sazby DPH 
z 19 % na 20 % pro rok 2010 uza-
vření dodatků konečných cen 
smluv o dílo, které město Světlá 
n. S. uzavřelo před rokem 2010 
a termíny plnění zakázek jsou 
v roce 2010. Jedná se o tyto akce 
a o navýšení celkové ceny o část-
ku: 

 - Technická infrastruktura pod Kal-
várií II. etapa – 6 378 Kč

  - Podnikatelská zóna PA-1, Rozkoš 
– 4 183 Kč

  - Stavební úpravy místní komuni-
kace Závidkovice – 946 Kč

  - Chodník ulice Panuškova, pro-
jektová dokumentace – 457 Kč

  Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 1. 2010. 

 • předání nepoužitých demontova-
ných svítidel z bývalého objek-
tu zimního stadionu do správy 
TBS města Světlá n. S. a prodej 
6 ks svítidel firmě Granit Lipnice, 
s. r. o., se sídlem Dolní Město, za 
cenu 6 000 Kč bez DPH. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 1. 2010. 

 • uzavření smlouvy o dílo na akci 
Vodovod v místních částech Ra-
dostovice, Závidkovice, Kochá-
nov – projektová dokumentace 
mezi městem Světlá n. S. a firmou 
DRUPOS – PROJEKT v. o. s., 
Havlíčkův Brod. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 1. 2010. 

 • Smlouvu o podnájmu družstev-
ního bytu č. A2, bytového domu 
Na Bradle čp. 1119, 1. NP, Světlá 
n. S. mezi pronajímatelem Byto-
vým družstvem Na Bradle a měs-
tem Světlá n. S., nájemcem paní 
Zdeňkou Šrámkovou, Na Bradle 
čp. 1119 a podnájemcem paní Gab-
rielou Šťastnou, Světlá n. S. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín:  
31. 1. 2010. 

 • výši nájemného pro nájemce měst-
ské restaurace pro rok 2010 v sou-
ladu s uzavřenou nájemní smlou-
vou. 

 • zadání vypracování žádosti o do-
taci na zateplení pavilonů MŠ Lá-
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Schůze rady 25. ledna 

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

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

RM Světlá n. S. po projednání 
schvaluje:

necká firmě Izolace Polná. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR, termín: 
27. 1. 2010. 

 • Mandátní smlouvu pro výkon 
správy bytového fondu ve vlast-
nictví města  mezi městem Světlá 
n. S. a TBS Světlá n. S. s účinností 
od 1. 2. 2010.

 • cenu za správu jednoho bytu 
a jednoho nebytového prosto-
ru ve výši 150 Kč/měsíc. Zajistí: 
Mgr. Jan Tourek, místostarosta, 
a ředitel TBS Světlá n. S., termín: 
31. 1. 2010. 

 • vyřazení nemovitostí, které bylo 
v rámci rekonstrukce zimního sta-
dionu ve Světlé n. S. nutné demo-
lovat. Jedná se o:

 • budovu čp. 971 – provozní objekt 
šaten na zimním stadionu

 • provozní objekt strojovny bez čp. 
na zimním stadionu

 • garáž bez čp. na zimním stadionu
  Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-

mín: 31. 1. 2010. 
 • uzavření kupní smlouvy o dodávce 

a odběru tepelné energie mezi TBS 
města Světlá n. S., Světlá n. S., IČ: 
00042234 a společností TEDOM 
ENERGO s. r. o., Výčapy 195, pro 
objekty Domovní kotelna Čapkova 
487, Domovní kotelna Zámecká 
508, DPS Sázavská 546, DPS Dol-
ní 939, DPS Komenského 735, DPS 
Pečovatelský dům U Rybníčků 
1044, PM WC – Technické služby, 
Světlá n. S. Základní cena tepelné 
energie pro rok 2010 je 199 Kč/GJ 
bez DPH a 218,90 Kč/GJ včetně 
DPH, pracovní cena pro rok 2010 
je 274 Kč/GJ bez DPH a 301,40 Kč/
GJ včetně DPH, jedná se o ceny 
předběžné. Zajistí: ředitel TBS 
Světlá n. S., termín: 31. 1. 2010. 

 • poskytnutí finančního daru ve 
výši 10 tis. Kč HZS kraje Vysoči-
na, územnímu odboru Havlíčkův 
Brod, Humpolecká 3606, 580 01 
Havlíčkův Brod za účelem zabez-
pečení oslav 40. výročí činnosti 
profesionálních hasičů v okrese 
Havlíčkův Brod.

 • zveřejnění znaku města Světlá 
n. S. v připravovaných brožu-
rách HZS kraje Vysočina. Zajis-
tí: Ing. Lenka Arnotová, starost-
ka města, vedoucí FO, termín: 
24. 2. 2010.

RM Světlá n. S. bere na vědomí:
 • text smlouvy č. 641/156/2010-11 

s firmou Veolia Transport Vý-

chodní Čechy o zajištění doprav-
ní obslužnosti na rok 2010-2011. 
V rozpočtu města se počítá na 
dopravní obslužnost s částkou 
500 tis. Kč. Přestože se v loňském 
roce některé spoje zrušily – pád 
skláren, jsou náklady na dopravní 
obslužnost pro rok 2010 stejné. Je 
to z toho  důvodu, že byly zavede-
ny prodloužené spoje v úseku Ko-
menského, Na Sídlišti, Sázavská, 
Komenského – dopravy dětí do 
školy. 

 • předložený materiál s výsledky ve-
řejnosprávních kontrol ve školách 
a školských zařízeních.

 • návrhy dodatků ke smlouvám o dí-
lo s firmou AQE advisors, a. s., 
z důvodu změny termínu plně-
ní z 31. 12. 2009 na 28. 2. 2010 
a z důvodu změny sazby DPH 
(z 19 % na 20 %). Jedná se o smlou-
vy ze dne 30. 10. 2009, které byly 
uzavřeny na:

  - zajištění energetického auditu ob-
jektu čp. 939-942

  - zajištění průkazu energetické ná-
ročnosti objektu čp. 939-942

  - zpracování žádosti o podporu 
z OP Zelená úsporám.

  Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 1. 2010.

 • informaci o rozsahu zadání části 
projektové dokumentace Rekon-
strukce mostu v km 46,64 trati 
Kácov – Světlá n. S. a souhlasí se 
zadáním projektové dokumentace 
ve stupni pro vydání rozhodnutí 
o umístění stavby firmě Projekt 

– sdružení, Světlá n. S.
 
RM Světlá n. S. neschvaluje:

 • pronájem zábradlí na nám. Trčků 
z Lípy ve Světlé n. S. za účelem 

umístění 2 reklamních tabulí o ve-
likosti 80 x 300 cm pro společnost 
Kinghouse, s. r. o., Světlá n. S. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín. 31. 1. 2010.

 
Mgr. Tourek seznamuje radu se žá-

dostí zástupců organizátora volnočasové 
aktivity založené na pořádání modelář-
ských závodů pod označením RC Rally 
Tábor. Jedná se o volně organizovaný 
seriál automobilových závodů, které 
pořádají pro rádiem řízené modely aut 
s elektrickým pohonem v měřítku 1:10. 

Ve městě proběhla Tříkrálová sbírka, 
vybralo se cca 50 tis. Kč., výnos sbírky je 
určen na rekonstrukci LDN v Ledči n. S. 

Starostka informuje, že jsme obdrželi 
žádosti od ZO ČSŽ a ZO ČČK o poskyt-
nutí finančního daru k podpoře jejich 
aktivit a působení. Tyto žádosti budou 
předány finančnímu odboru k vyřízení 
v rámci rozpočtu. Konstatuje, že se 
osvědčily akce pro rodiče s dětmi a měla 
by představu, aby takových akcí bylo 
více, stálo by za to podpořit je vypsáním 
grantů. Mohly by to být akce např. při 
příležitosti Dne dětí, čarodějnice, začá-
tek školního roku. Chtěla by, aby se to 
napříště dělalo grantovou politikou.

RM ukládá vedení města a odboru 
MIRR věnovat maximální pozornost 
přípravě a vypsání výběrového řízení 
k předložení nabídek na výstavbu foto-
voltaické elektrárny. Zajistí: Ing. L. Ar-
notová, starostka města, vedoucí odbo-
ru MIRR, termín: 24. 2. 2010. 

Rada města bere na vědomí a sou-
hlasí s vyčkáním nárokování vratky na 
sociální zabezpečení za první pololetí 
roku 2007 na rozhodnutí Nejvyššího 
správního soudu v Brně.

Ing. Lenka Arnotová
starostka 

 • poskytnutí finančního daru panu 
Jaromíru Neuberovi, Pojízdná pro-
dejna, Školní statek Humpolec, ve 
výši 5 000 Kč z prostředků osad-
ního výboru Kochánov. Zajistí: ve-
doucí finančního odboru, termín: 
31. 1. 2010. 

 • přidělení bytů:
  - Lipnička 30, byt 1+1 p. Václavu 

Matějkovi, Světlá n. S. (náhradník 
Petr Horník, Světlá n. S.) ▶
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 - Lánecká 59, byt 1+1 paní Janě Vej-
noskové, Světlá n. S. (náhradníci Da-
niela Semerádová, Světlá n. S., Fran-
tišek Holakovský, Světlá n. S.)

  - Josefodol 24, byt 1+1 paní Monice 
Kašparové, Světlá n. S. 

  Nájemní smlouvy budou uzavřeny 
od 1. 2. 2010 na dobu určitou jedno-
ho roku s automatickým obnovová-
ním při plnění si povinností plynou-
cích z nájemní smlouvy.

 • prodloužení nájemní smlouvy do 
30. 6. 2010 pro p. Josefa Nováka, 
Světlá n. S. 

 • ukončení nájemní smlouvy výpově-
dí bez přivolení soudu pro paní Kate-
řinu Macháčkovou, Světlá n. S.

 • provedení úprav v bytě p. Jaroslava 
Rajdla, Lipnička 30 na vlastní nákla-
dy nájemníka, spočívajícíchv úpravě 
kuchyňské linky, obkladů a dlažeb 
v koupelně a WC pod podmínkou 
úspěšného dokončení deratizace 
bytu. Opravy budou zaneseny do 
paspartu bytu. Zajistí: ředitel TBS 
Světlá n. S., tajemnice bytové komi-
se, termín: 31. 1. 2010.

 • podepsání Smlouvy o předání 
a ochraně datových sad s krajem 
Vysočina a získání těchto datových 
sad zcela zdarma. Zajistí: informatik 
MěÚ, termín: 31. 1. 2010. 

 • uzavření Smlouvy o odtahu vozidel 
z místních komunikací města Svět-
lá n. S. a jeho místních částí. Zajistí: 
Zdeněk Novák, velitel Městské poli-
cie Světlá n. S., termín: 31. 1. 2010. 

 • ukončení nájemní smlouvy uzavřené  
mezi městem Světlá n. S. a firmou 
Autodoprava Hanzlík spol. s r. o., 
373 81 Kamenný Újezd, zpětně k da-
tu 1. 10. 2009.

 • záměr pronájmu na část pozemku 
parc. č. 531/1 o výměře 40 m2 v kata-
strálním území Lipnička,  mezi měs-
tem Světlá n. S. a firmou DDLog, 
s. r. o., se sídlem Kardašova Řečiče, 
zastoupenou jednatelem p. Stanisla-
vem Harudou, s platností od 2. ledna 
2010. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 1. 2010. 

 • uzavření dodatků k nájemním 
smlouvám uzavřeným mezi městem 
Světlá n. S. a panem Vl. Maděrou 
a mezi městem Světlá n. S. a paní 
J. Prosovou z důvodu změny sazby 
DPH. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 1. 2010.

 • uzavření Smlouvy o poskytnutí na-
dačního příspěvku Nadace ČEZ 
v hodnotě 500 000 Kč na projekt 

Vybavení víceúčelového zařízení 
ve Světlé n. S. – nákup rolby. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 1. 2010. 

 • uzavření Smlouvy o zajištění provo-
zu kamerového systému pro hřiště 
v Dolní ulici se společností Wave-

-Net Světlá n. S., s. r. o., Mrzkovice 
59, pod podmínkou uzavření závaz-
ku údržby.

 • instalování kamery a přenosového 
zařízení na bytovém domě čp. 943 

– 945 v ulici Nové město.
 • pověřuje OMIRR k jednání o uza-

vření smlouvy o provozu kamerové-
ho systému. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 1. 2010. 

 • ukončení nájemní smlouvy uzavřené 
mezi městem Světlá n. S. a manželi 
J. Vincencem a N. Vincencovou, by-
tem Josefodolská 483, Světlá n. S. ke 
dni 31. 12. 2009. Zajistí: vedoucí od-
boru MIRR, termín: 31. 1. 2010. 

 • povolení vstupu na pozemky města 
Světlá n. S. parc. č. 903 a parc. č. 907 
za účelem postavení lešení k za-
teplení byt. domů čp. 580 a čp. 582 
v Sázavské ul. pro Stavební bytové 
družstvo Světlá n. S. za podmínky 
dodržení bezpečnosti a zajištění le-
šení ochrannými sítěmi, a dále pro-
minutí poplatků za zábor pozemků. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 1. 2010.

 • uzavření smlouvy zakládající právo 
provést stavbu v rámci akce II/347 
Josefodol průtah týkající se pozem-
ku 1216/1 v k. ú. Holní Bohušice 
s Krajskou správou a údržbou silnic 
Vysočiny, a částí pozemků 1259/1, 
1260 a 1268 v k. ú. Horní Bohušice 
s krajem Vysočina. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 1. 2010.

 • vyřazení tohoto dlouhodobého ma-
jetku IČ 2956 – počítač Autocont – 
PC Basic PI v účetní hodnotě 44 546 
Kč. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 1. 2010. 

 • vypracování aktualizace energetic-
kého auditu MŠ Lánecká a dopo-
ručuje ZM odsouhlasit potřebnou 
finanční částku v rámci schvalo-
vání rozpočtu města na jednání 
27. 1. 2010. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 27. 1. 2010. 

 • uzavření dodatku č. 5 ke smlou-
vě o dílo č. 1943/2009 ze dne 
20. 2. 2009 z důvodu navýšení sazby 
DPH.

 • vypsání jednacího řízení bez uveřej-
nění na dílčí změny v materiálech 

použitých v projektu zimního stadi-
onu. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 27. 1. 2010. 

 • v souladu s § 27, odst. 5, písm. b) 
zákona č. 250/2000 Sb., O rozpoč-
tových pravidlech územních roz-
počtů, ve znění pozdějších předpisů, 
s přijetím peněžního daru v hodnotě 
2000 Kč od paní Michaely Barto-
ňové pro příspěvkovou organizaci 
KyTICe, Kulturní zařízení Světlá 
n. S. Zajistí: ředitelka PO KyTICe 

– Kulturní zařízení Světlá n. S., ter-
mín: 31. 1. 2010.

 • připojení města Světlá n. S. dne 
10. 3. 2010 k mezinárodní kampani 
Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské 
vlajky. Zajistí: Josef Böhm, místosta-
rosta, termín: 10. 3. 2010.

 • ukončení nájemní smlouvy uza-
vřené dne 21.10.1999 mezi městem 
Světlá n. S. a společností FADOM, 
spol. s r. o., Dolní Město 288, ke dni 
31. 3. 2010 z důvodů výpovědi nájmu 
pozemků parc. č. 261, 262, 264/1, 
264/2, 269/1 v k. ú. Lipnička.

 • uzavření nové nájemní smlouvy 
mezi městem Světlá n. S. a společ-
ností FADOM, spol. s r. o., Dolní 
Město 288, na pronájem pozemků 
za cenu 500 Kč/ha/rok s platností 
od 1. 4. 2010. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 3. 2010.

  
Město Světlá je po převodu od Pozem-

kového fondu ČR majitelem pozemku 
parc. č. 960/2 k. ú. Dolní Březinka o vý-
měře 612 m2, který leží v trase plánované 
cyklostezky Světlá n. S. – Smrčná. Tento 
pozemek, stejně jako všechny okolní 
pozemky využívá společnost Zedom, 
Mrzkovice za účelem pěstování lučních 
travin. Vzhledem k dotaci získané touto 
firmou na pěstování lučních travin je zde 
třeba udržet hospodaření do 31. 10. 2011, 
kdy lhůta udržitelnosti pěstování travin 
končí. Na ostatní městské pozemky v této 
lokalitě již byla uzavřena nájemní smlou-
va, je tedy vhodné pronajmout firmě 
Zedom i tento pozemek do 31. 11. 2011 za 
cenu 800 Kč/ha/rok, tedy za 49 Kč ročně. 
Nyní se firma Zedom vyjádřila, že je 
pravděpodobné, že jim lhůta udržitelnosti 
dotace vyprší dříve, do konce letošního 
roku. Vzhledem k výpovědní lhůtě ná-
jemní smlouvy mezi městem a Zedomem, 
která je tříměsíční, bude možné smlouvu 
vypovědět dříve.

RM schvaluje zveřejnění záměru proná-
jmu pozemku parc. č. 960/2 v k. ú. Dolní 
Březinka za účelem pěstování lučních tra-

▶
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Zasedání zastupitelstva 27. ledna 

Přítomni: Ing. Lenka Arnotová, Josef 
Böhm, Mgr. Jan Tourek, Ing. Jaroslav 
Švorc, Mgr. Jaroslav Holík, Jan Kolář, 
Jiří Hlaváček, Mgr. Stanislav Čech, 
Jaroslav Zmek, Ing. Luboš Vacek, 
Ing. Josef Maleček, Ing. Zdeněk Vacek, 
Ing. František Aubrecht, Josef Pavlů, 
PhDr. Jana Myslivcová, Mgr. Petr Vče-
la, Mgr. Vlastimil Špatenka, Mgr. Jana 
Kupčíková, MUDr. Stanislava Brhelo-
vá, omluveny: PharmDr. Věra Rýdlová, 
Věra Tyčová, host: JUDr. Lubomír 
Málek.

Zasedání zahájila Ing. Arnotová 
přivítáním přítomných, konstatováním, 
že zasedání bylo řádně a včas svoláno 
a zveřejněno a proti zápisu z minulého 
zasedání nebyly podány připomínky. 

Představuje nového vedoucího odbo-
ru životního prostředí Mgr. Jiřího Se-
meráda, který byl jmenován k 1. 1. 2010. 
Dále konstatuje, že na dnešním zase-
dání je přítomna nadpoloviční většina 
jeho členů, je tedy usnášeníschopné. 
Ověřovateli zápisu z dnešního zasedání 
navrhuje zvolit: Ing. Františka Aubrech-
ta a p. Jaroslava Zmeka. Zapisovatelkou 
byla určena paní Alena Tichá.  

K návrhu programu – starostka 
předložila návrh na doplnění programu 
o bod Odkup pozemků parc. č. 210/1, 
210/4, 210/6, 209/1, 209/2 a 174/12 – vše 
v k. ú. Lipnička, materiál měli všichni 
připravený na stole.

Hlasování o návrhu programu: 18 
hlasů pro – program byl schválen v této 
podobě.

Usnesení č. 1/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů schvaluje odkup pozemku 
par. č. 210/1 o výměře 5987 m2, parc. 
č. 209/1 o výměře 120 m2, parc. č. 209/2 
o výměře 146 m2, parc. č. 210/4 o vý-
měře 750 m2, parc. č. 210/6 o výměře 
14 m2, parc. č.174/12 o výměře 20 m2 
v k. ú. Lipnička za cenu 8 Kč/m2. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
28. 2. 2010.

Usnesení č. 2/2010:
ZM Světlá n. S. počtem 18 hlasů 

schvaluje Rozpočet 2. oblasti – vý-
stavba, správa a údržba majetku města 

– 2. část podle předloženého materiálu 
ve výši 4 247 tis. Kč. Zajistí: vedoucí 
finančního odboru, termín: 24. 2. 2010.

vin do data 31. 10. 2011. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 1. 2010.

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

 • informaci týkající se výsledku soud-
ního sporu ve věci vlastnictví ne-
movitostí nacházejících se v areálu 
zámeckého parku ve Světlé n. S., za-
psaných na LV 10001 v k. ú. Světlá 
n. S. 

 • informaci starostky, že vláda na 
svém jednání dne 11. 1. 2010 schvá-
lila finanční prostředky na výstavbu 
průmyslové zóny v celkové částce 
20 mil. Kč. Město musí zaplatit svůj 
podíl ve výši 6 mil. Kč ze svého roz-
počtu. Jsou to náklady, které musíme 
v rozpočtu upřednostnit.  

 • informaci starostky o jednání 
s p. Liborem Jouklem, náměstkem 
hejtmana kraje Vysočina ve věcech 
viaduktu, obchvatu v Zámecké ulici 
a revitalizaci náměstí. 

 • informaci místostarosty J. Böhma, že 
cena vody se pro letošní rok nemění 

– vodné a stočné zůstává na 59 Kč/m3.
 • informaci místostarosty J. Tourka, že 

k novému územnímu plánu bude pro-
vedena osvěta. Garantem je p. Tou-
rek, administrativu bude provádět 
Ing. Bárta.

  
Starostka seznamuje radu se žádostí 

p. Jana Rajdla ohledně přidělení bytu. 
V současné době se pořizuje nový po-
řadník, Rajdlovi již mají podanou žádost. 
Žádost bude předána bytové komisi.

Radní sl. Tyčová tlumočí stížnost oby-
vatel na rušení nočního klidu z objektu 
Mont Blanc.

Mgr. Tourek – náležitosti podnikání 
a konání diskoték zde budou ještě prověře-
ny u odboru SŠaŽ a OSÚ.

PhDr. Myslivcová zve všechny na ma-
sopustní průvod, který se koná v úterý 
16. února od 13:00 hod. na náměstí. Po-
koušejí se obnovit tradici masopustních 
rejů, budou mít kapelu, napečené koblihy 
apod. 

RM Světlá n. S. po projednání konsta-
tuje, že v souladu se Strategickým plánem 
rozvoje města Světlá n. S. vítá a v ma-
ximální míře podporuje snahu mladých, 
kvalifikovaných a perspektivních lékařů 
o zřízení ordinací a vykonávání lékařské 
praxe v oboru svých atestací ve Světlé 
n. S. Zajistí: Ing. Lenka Arnotová, sta-
rostka města, termín: 31. 1. 2010. 

Ing. Lenka Arnotová
starostka

Usnesení č. 3/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů schvaluje prodloužení lhůty 
manželům Aleně a Ladislavovi Vágne-
rovým, Na Sídlišti 593, Světlá n. S. na 
splnění podmínky podle bodu 6 článku 
II. smlouvy o půjčce o jeden rok, tj. do 
31. 12. 2010. Zajistí: vedoucí finančního 
odboru, termín: 31. 1. 2010.

Usnesení č. 4/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů:
I.  Pověřuje Mgr. Jana Tourka jedná-

ním ve věci založení společnosti 
Sportovní zařízení města Svět-
lá n. S., spol. s r.o., Pěšinky 971, 
Světlá n. S. za účelem provozování 
víceúčelového sportovního zaříze-
ní, ubytovny a dalších sportovišť 
v majetku města Světlá n. S.

II.  Schvaluje provedení výběrové-
ho řízení na pozici vedoucího 
společnosti Sportovní zařízení 
města, s. r. o., s datem nástupu 
do funkce 1. 5. 2010. Lhůta pro 
podání písemné přihlášky do 
15. 2. 2010, termín výběrového ří-
zení 18. 2. 2010.

Zajistí: Mgr. Jan Tourek, místostaros-
ta, termín: 24. 2. 2010.

Usnesení č. 5/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů schvaluje:
I.  Zásady pro použití účelových pro-

středků Městského fondu rozvoje 
bydlení města Světlá n. S. dle před-
loženého návrhu.

II.  Vyhlášení výběrového řízení na 
poskytování půjček z Městského 
fondu rozvoje bydlení pro rok 2010 
dle schválených Zásad.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 28. 4. 2010

Usnesení č. 6/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů schvaluje uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o řízení VB mezi 
společností Telefónica O2 Czech Re-
public, a. s., Praha (budoucí oprávněný 
z věcného břemene) a městem Světlá 
n. S. (budoucí povinný z věcného bře-
mene) za cenu 60 Kč + DPH za jeden 
metr zřízení věcného břemene. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
28. 2. 2010. ▶
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Usnesení č. 7/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů schvaluje uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene č. IE-12-
2001338/VB/25 mezi spol. ČEZ Distri-
buce, a. s. a městem Světlá n. S. za cenu 
500 Kč + DPH za zřízení věcného bře-
mene. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 28. 2. 2010.

Usnesení č. 8/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů schvaluje záměr prodeje části 
pozemku KN č. 370/35 v k. ú. Světlá 
n. S. o výměře cca 550 m2. Zajistí: ve-
doucí odboru MIRR, termín: 24. 2. 210.

Usnesení č. 9/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů bere na vědomí informaci týka-
jící se výsledku soudního sporu ve věci 
vlastnictví nemovitostí nacházejících 
se v areálu zámeckého parku ve Světlé 
n. S., zapsaných na LV 10001 v k. ú. 
Světlá n. S.

Usnesení č. 10/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů:
I.  Souhlasí s podáním žádosti o do-

taci na akci Stavební úpravy MŠ 
Lánecká – energetické úpravy stá-
vajících objektů v rámci 16. výzvy 
Operačního programu životního 
prostředí, osy III, oblasti podpory 
3.2.1 Realizace úspor energie a vy-
užití odpadního tepla u nepodnika-
telské sféry – snižování spotřeby 
energie zlepšením tepelně-technic-
kých vlastností obvodových kon-
strukcí budov.

II.  Schvaluje zařazení částky 1 400 tis. 
Kč do rozpočtu na rok 2010 a část-
ky 5 900 tis. Kč do rozpočtového 
výhledu na rok 2011.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 1. 2010. 

Usnesení č. 11/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů:
I.  Schvaluje prodej pozemku parc. 

st. č. 1774 o výměře 19 m2 v kata-
strálním území Světlá nad Sázavou 
manželům Ing. Zdeňku a Blance 
Fialovým.

II.  Souhlasí s uzavřením kupní smlou-
vy mezi městem Světlá n. S. a man-
žely Fialovými.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 28. 2. 2010. 

Usnesení č. 12/2010:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 18 hlasů schvaluje 
odkup části pozemku parc. č. 1404 v ka-
tastrálním území Světlá n. S. o výměře 
100 m2 (dle geometrického plánu č. 1571 
– 246/2009, nově parc. č. 1404/2), za cenu 
200 Kč/m2 od firmy APS Světlá nad Sáza-
vou, a. s., se sídlem Nádražní 293, Světlá 
n. S. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 28. 2. 2010.

Usnesení č. 13/2010:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání:
I.  Počtem 19 hlasů schvaluje záměr 

prodeje, pronájmu či jiného návrhu 
řešení výstavby fotovoltaické elekt-
rárny na pozemcích parc. č. 261, 262, 
264/1, 264/2, 269/1 o celkové rozlo-
ze 8,8403 ha v k. ú. Lipnička. 

II.  Počtem 19 hlasů schvaluje podmín-
ky soutěže o výběr pro město nej-
výhodnější nabídky s navrženými 
změnami dle RM (bod 7 Podmínek 
výběru: „...složení jistoty ve výši 
100 tis. Kč k datu odevzdání obálek, 
popř. doklad o založení bankovní 
záruky ve prospěch města Světlá 
n. S. ve výši 100 tis. Kč…“ a „Záva-
zek složení vratné zálohy ve výši 3 
mil. Kč na účet města“).

III. Počtem 19 hlasů schvaluje podmín-
ky soutěže o výběr pro město nej-
výhodnější nabídky s navrženou 
změnou v odstavci „Dopravní pří-
stupnost lokality“ bodu č. 5 o další 
variantu ze silnice III/34735 Světlá 
n. S. – Lipnička přístup možný přes 
pozemek parc. č. 210/1, 269/6 a 269/
16 v k. ú. Lipnička.

IV. Počtem 19 hlasů schvaluje podmínky 
soutěže o výběr pro město nejvýhod-
nější nabídky s navrženou změnou 
v bodě 8 b) Prohlášení o realizaci 
projektu alternativního zdroje. 

V.  Počtem 19 hlasů schvaluje komi-
si pro otevírání obálek a posouze-
ní nabídek ve složení: Ing. Lenka 
Arnotová, Mgr. Jan Tourek, Josef 
Böhm, Ing. Luboš Vacek, Ing. Jo-
sef Maleček, PhDr. Jana Myslivcová, 
Mgr. Jana Kupčíková.

VI. Počtem 18 hlasů ukládá odboru 
MIRR zajistit  zveřejnění inzerátu 
na záměr prodeje, pronájmu či jiné-
ho návrhu řešení výstavby fotovolta-
ické elektrárny na  pozemcích parc.č. 
261, 262, 264/1, 264/2, 269/1 o cel-
kové rozloze 8,8403 ha v k. ú. Lip-
nička v Hospodářských novinách.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
15. 2. 2010. 

Usnesení č. 14/2010:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 13 hlasů neschvaluje 
uzavření smlouvy o spolupráci k přípravě 
projektu Integrovaný systém nakládání 
s odpady v kraji Vysočina. Zajistí: ve-
doucí odboru životního prostředí, termín: 
31. 1. 2010. 

Usnesení č. 15/2010:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 19 hlasů volí v soula-
du s čl. 64 zákona č. 6/2002 Sb., O sou-
dech, soudcích, přísedících a státní správě 
soudců a o změně některých dalších zá-
konů (zákon o soudech a soudcích) paní 
Jaroslavu Míchalovou, nar. 26. 12. 1949, 
bytem Sázavská 928, Světlá n. S., p. Josefa 
Čálka, nar. 19. 2. 1955, bytem U Stromeč-
ku 884, Světlá n. S. a Mgr. Zdeňka Radi-
la, nar. 15. 8. 1946, bytem U Stromečku 
791, Světlá n. S. přísedícími Okresního 
soudu v Havlíčkově Brodě. Zajistí: sta-
rostka města, termín: 31. 1. 2010. 

Starostka informovala o tom, že dne 
6. 2. 2010 oslaví naše občanka paní Ma-
rie Zelenková 100 let. Město po dohodě 
s oslavenkyní připraví setkání na radnici 
s malým pohoštěním. Bude proveden zá-
pis do kroniky města. 

Starostka podala informaci, že město 
obdrželo dotaci od vlády na nákup po-
zemků pro průmyslovou zónu ve výši 20 
mil. Kč. Cena je 26 mil. Kč, 6 mil. bude-
me hradit z vlastních zdrojů. 

Ing. Lenka Arnotová
starostka

▶
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Daň z nemovitostí – změny od 1. 1. 2010

1) Ukončení osvobození nových staveb 
obytných domů a bytů v nových stav-
bách obytných domů

Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovi-
tostí, ve znění pozdějších předpisů (dále 

Schůze rady města 8. února 

Přítomni: Ing. Lenka Arnotová, Josef 
Böhm, Mgr. Jan Tourek, Ing. Luboš Va-
cek, Mgr. Jana Kupčíková, PhDr. Jana 
Myslivcová, Ing. Jiří Moučka, omluve-
na: Věra Tyčová, hosté: p. Jaroslav Švec 
a p. Bohuslav Vacek – oba členové Osad-
ního výboru v Dolní Březince 

Jednání zahájila starostka města přivítá-
ním přítomných. Informuje, že minulý tý-
den proběhly zápisy do 1. tříd základních 
škol. ZŠ Komenského má zapsáno 35 a ZŠ 
Lánecká 45 dětí + odklady.

V pátek dne 5. 2. proběhlo na radnici 
setkání  u příležitosti oslav 100. narozenin 
občanky našeho města paní Marie Zelen-
kové. Po krátkých oficialitách bylo usku-
tečněno malé posezení s pohoštěním a byl 
pořízen zápis do kroniky města..

RM Světlá n. S. po projednání 
schvaluje:

 • podání žádosti dle předložené PD 
o dodatečné povolení stavby – úče-
lová komunikace Dolní Březinka na 
parc. č. 724/1 v k. ú. Dolní Březinka. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 15. 2. 2010. 

 • poskytnutí finančního daru pro Sbor 
dobrovolných hasičů, Lánecká 912, 
Světlá n. S., ve výši 15 000 Kč na 
zajištění asistenční služby na akcích 
pořádaných městem Světlá n. S. a PO 
KyTICe.

 • poskytnutí finančního daru pro 
Klub důchodců Světlá n. S. ve výši 
5 000 Kč 

 • poskytnutí finančního daru ve výši 
5 000 Kč pro MS ČČK Světlá n. S. 

 • poskytnutí finančního daru ve výši 
5 000 Kč pro ZO ČSŽ  Světlá n. S. 

 • poskytnutí finančního daru ve výši 
10 000 Kč pro MO Svazu tělesně po-
stižených Světlá n. S. 

 • poskytnutí finančního daru ve výši 
3 000 Kč Společnosti přátel žehu ve 
Světlé n. S.  

  Zajistí: vedoucí finančního odboru, 
termín: 10. 3. 2010.

 • Dohodu o provedení práce mezi or-
ganizací Bytovým družstvem Na 
Bradle, Světlá n. S.,  Městem Svět-
lá n. S. a pracovníkem Jaromírem 
Štukheilem, Na Bradle 1118, Světlá 
n. S. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 28. 2. 2010. 

 • souhlasí s uzavřením dodatku č. 6 ke 
smlouvě o dílo za účelem odsouhla-

sení dílčí změny v materiálovém pro-
vedení podlah a odkouření kotlů. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
28. 2. 2010.

 • změnu v čl. 6 nájemních smluv 
uzavřených mezi městem Světlá 
n. S. a MUDr. Eliškou Kulíkovou, 
MUDr. Sylvií Šťastnou, MUDr. Lu-
bomírem Michkem a paní Ilonou 
Toškovou na základě požadavků 
města Světlá n. S., finančního od-
boru. Finanční odbor žádá o změnu, 
aby tyto služby byly nadále hraze-
ny přímo Sociálnímu centru města 
Světlá n. S., tedy provozovateli. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, ředi-
tel Soc. centra  Světlá n. S., termín: 
28. 2. 2010.

 • uzavření smlouvy zakládající právo 
provést stavbu Revitalizace náměs-
tí Trčků z Lípy ve Světlé n. S., mezi 
městem Světlá n. S. a krajem Vy-
sočina, Žižkova 57, Jihlava. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
28. 2. 2010. 

 • záměr pronájmu části pozemku 
parc. č. 529 o výměře 500 m2 v ka-
tastrálním území Závidkovice. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
22. 2. 2010.

 • návrh příspěvkových organizací na 
rozdělení hospodářského výsledku 
za rok 2009. Zajistí: ředitelé jednotli-
vých příspěvkových organizací. Ter-
mín: 28. 2. 2010.

 • Rada města Světlá n. S. projednala 
zprávy o výsledku veřejnoprávních 
kontrol PO KyTICe, Sociálního cen-
tra města  a TBS Světlá n. S. 

  
RM Světlá n. S. bere na vědomí:

 • návrh řešení vsypové loučky a dopo-
ručuje dokončit návrh dle návrhu ar-
chitektky Ing. Evy Jonešové.

 • ukončení IV. kola městské soutěže 
na prodej plochy č. 3 (p. č. PK 357/3, 
357/4, 356/2, 355, 353, 351, nově KN 

370/33, 370/34, 370/35, 355, 356/2, 
370/31, 370/32 v k. ú. Světlá n. S.) 
v podnikatelské zóně města Světlá 
n. S.

  
RM Světlá n. S. ukládá:

 • OMIRR zadat vypracování geomet-
rického plánu pro plochu č. 4 v pod-
nikatelské zóně, ve kterém již bude 
oddělena plocha ochranné zeleně od 
plochy určené pro podnikání. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
28. 2. 2010. 

  
V souvislosti s diskuzí o zpoplatnění 

parkování na náměstí RM souhlasí s an-
ketou a s jejím umístěním na webových 
stránkách města.

Znění ankety:
1. Souhlasíte s tím, aby parkování na 

náměstí Trčků z Lípy bylo zpoplatněno 
v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod.?
  a) ano  

b) ne
2. Sazba 5 Kč by se měla platit:

  a) za první půlhodinu
  b) za první hodinu

3. Sazba za každou další započatou ho-
dinu by měla být:
  a) 5 Kč
  b) 10 Kč
  c) 20 Kč

Zajistí: Josef Böhm, místostarosta, ter-
mín: 28. 2. 2010

Místostarosta p. Böhm informuje, že 
z krajský úřad žádá o stanovisko k udělení 
licence pro provozování veřejné linkové 
osobní vnitrostátní dopravy na lince:

760 100 Jihlava – Humpolec –  Lipnice 
n. S. – Ledeč n. S. – Zruč n. S. – Praha, 
o kterou požádal dopravce H. F. Tour, 
s. r. o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 
4-Michle. RM nemá námitek ke zřízení 
těchto spojů. Zajistí: Josef Böhm, mís-
tostarosta, termín: 15. 2. 2010. 

Ing. Lenka Arnotová, starostka města

jen „zákon o dani z nemovitostí“), byly 
od daně ze staveb osvobozeny nové stavby 
obytných domů ve vlastnictví fyzických 
osob a byty ve vlastnictví fyzických osob 
v nových stavbách obytných domů, pokud 
tyto stavby nebo byty sloužily k trva- ▶
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lému bydlení vlastníka nebo osob blíz-
kých. Toto ustanovení bylo s účinností od 
1. 1. 2009 zrušeno zákonem č. 1/2009 Sb. 

Ve smyslu přechodného ustanovení čl. II 
zákona č. 1/2009 Sb. bylo uvedené osvo-
bození poskytnuto naposledy v roce 2009. 
Na rok 2009 již přitom nebylo možno nově 
přiznat nárok na osvobození u stavby nebo 
bytu, které byly dokončeny v průběhu 
roku 2008 nebo později.

Počínaje zdaňovacím obdobím roku 
2010 zcela končí platnost osvobození od 
daně ze staveb podle ustanovení § 9 odst. 
1 písm. g) zákona o dani z nemovitostí, 
na které vznikl nárok ve zdaňovacích 
obdobích do roku 2008 včetně, přičemž 
počínaje zdaňovacím obdobím roku 
2009 již nový nárok na toto osvobození 
nevzniká. 

V souvislosti s ukončením osvobození 
od daně ze staveb podle ustanovení § 9 
odst. 1 písm. g) zákona č.338/1992 Sb.,  
o dani z nemovitostí, nevzniká poplat-
níkům povinnost podat daňové přiznání 
k dani z nemovitostí ani sdělit správci 
daně tuto změnu, neboť nedochází-li 
k jiným změnám než těm, které jsou uve-
deny v  § 13a odst. 2 zákona o dani z ne-
movitostí, vyměří příslušný správce daně 
upravenou daň z moci úřední a výsledek 
vyměření oznámí poplatníkovi platebním 
výměrem nebo hromadným předpisným 
seznamem.

2) Změny sazeb daně z pozemků a da-
ně ze staveb pro rok 2010 

Zákonem č. 362/2009 Sb., kterým se 
mění některé zákony v souvislosti s při-
jetím zákona o státním rozpočtu České 
republiky na rok 2010, byl s účinností 
od 1. ledna 2010 novelizován také zákon 
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve 
znění pozdějších předpisů.  

Sazba daně z pozemků se mění
 • u zastavěných ploch a nádvoří 

z 0,10 Kč na 0,20 Kč/m2,
 • u stavebních pozemků z 1 Kč na 

2 Kč/m2,
 • u ostatních ploch z 0,10 Kč na 

0,20 Kč/m2. 
Základní sazba daně ze staveb se mění

 • u obytných domů z 1 Kč na 2 Kč/m2 
zastavěné plochy,

 • u staveb tvořících příslušenství 
k obytnému domu, s výjimkou ga-
ráží, z 1 Kč na 2 Kč/m2 zastavěné plo-
chy,

 • u garáží vystavěných odděleně od 
obytných domů a u samostatných 
nebytových prostorů užívaných 
jako garáže (jednotky podle zákona 

o vlastnictví bytů) ze 4 Kč na 8 Kč/m2 
zastavěné plochy resp. upravené pod-
lahové plochy,

 • u ostatních staveb (nesloužících pro 
podnikatelskou činnost) ze 3 Kč na 
6 Kč/m2 zastavěné plochy,

 • u bytů a u ostatních samostatných 
nebytových prostorů (jednotky podle 
zákona o vlastnictví bytů) z 1 Kč na 
2 Kč/m2 upravené podlahové plochy.

V souvislosti se změnou výše uvede-
ných sazeb daně z pozemků a daně ze 
staveb pro rok 2010 nevzniká poplatní-
kům povinnost podat daňové přiznání 
k dani z nemovitostí ani sdělit správci 
daně tuto změnu, neboť nedochází-li 
k jiným změnám než těm, které jsou uve-
deny v  § 13a odst. 2 zákona o dani z ne-
movitostí, vyměří příslušný správce daně 

upravenou daň z moci úřední a výsledek 
vyměření oznámí poplatníkovi platebním 
výměrem nebo hromadným předpisným 
seznamem.

3) Stanovení místního koeficientu
Ke stanovení místního koeficientu, kte-

rým mají obce možnost na svém území 
dále zvýšit daň z nemovitostí 2x, 3x, 4x 
nebo 5x, město Světlá n. S. pro rok 2010 
nepřistoupilo. 

Pro upřesnění uvádíme, že výnos daně 
z nemovitostí za rok 2009 byl u města 
Světlá n. S. 2 802 511 Kč. V současné době 
tudíž zůstává nadále v platnosti obecně zá-
vazná vyhláška města č. 1/2008, účinná od 
1. 1. 2009. 

Ing. Jiří Moučka
tajemník MěÚ

▶
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Daňová přiznání podávejte elektronicky

I letos mohou daňoví poplatníci 
využít elektronické podání daňových 
přiznání. Tento způsob každoročně vy-
užívá čím dál tím více poplatníků, kteří 
tím šetří svůj čas a přispívají k rychlej-
šímu zpracování daňových přiznání na 
finančních úřadech. 

Elektronické podání daňových přiznání 
na internetových stránkách české daňo-
vé správy (http://cds.mfcr.cz) umožní 
elektronicky vyplnit jakýkoliv formulář 
daňového přiznání včetně kontroly správ-
nosti propočtu. Navíc je možné vyplněné 
daňové přiznání zaslat elektronicky na 
finanční úřad a to buď prostřednictvím 
daňového portálu nebo datové schránky. 
Samozřejmě zůstává i možnost daňové 
přiznání pouze elektronicky vyplnit, poté 
vytisknout a zaslat na finanční úřad poštou 
nebo doručit osobně.

Pro daňové poplatníky, kteří nechtějí za-
slat daňové přiznání k dani z příjmů fyzic-
kých osob elektronicky, připravuje česká 
daňová správa interaktivní formulář, který 
bude možné na počítači vyplnit a vytisk-
nout. Ve srovnání s běžným tiskopisem 
daňového přiznání bude tento formulář 
navíc opatřen čárovým kódem, který 
umožní české daňové správě načíst údaje 
z daňového přiznání do příslušného systé-
mu a tím zrychlit proces zpracování. Inter-
aktivní formulář daňového přiznání k dani 
z příjmů fyzických osob je k dispozici na 
hlavní stránce internetových stránek čes-
ké daňové správy (http://cds.mfcr.cz) od 
18. ledna 2010. Postupně budou formou 

Finanční úřad v Ledči n. S. oznamuje,

že bude v měsíci březnu zajišťovat
výběr daňových přiznání k dani z příjmů
fyzických osob též na Městském úřadu

ve Světlé n. S., a to ve dnech:

úterý (2. 3., 9. 3.,16. 3. a 23.3)
v čase 8:00 – 11:30 a 12:00 – 15:00 hod.

pátek (5. 3., 12. 3., 19. 3. a 26. 3.)
v čase 8:00 – 11:30 a 12:00 – 14:00 hod.

Informace o rozšířených úředních
dnech a hodinách v sídle Finančního
úřadu v Ledči n. S. lze získat přímo na

FÚ nebo na tel. 569 712 303

Tiskopisy jsou v omezené míře k vyzvednutí 
pouze na FÚ.

interaktivního formuláře zpřístupněny 
i daňová přiznání k dani z přidané hodno-
ty, silniční dani a k dani z nemovitostí. 

V souvislosti s tím, že daňoví poplatníci 
stále častěji používají elektronické podá-
vání daňových přiznání a s přihlédnutím 
k nové možnosti podat daňové přiznání 
prostřednictvím datové schránky, mohla 
česká daňová správa přistoupit ke snížení 
množství tištěných formulářů daňových 
přiznání, a to i s ohledem na finanční 
úsporu ve státním rozpočtu. Daňoví 
poplatníci se tak musí připravit na to, že 
tiskopisy daňových přiznání nebudou, tak 
jako dříve, na finančních úřadech volně 
přístupné a odnositelné v libovolném 
množství, ale budou vydávány na vyžádá-
ní v omezeném množství. 

Kompletní databáze daňových tiskopisů 
je přístupná na internetových stránkách 
české daňové správy http://cds.mfcr.cz. 

Ing. Martin Karel
vedoucí oddělení daňové správy

FÚ, Poštovní 520, 
584 01 Ledeč nad Sázavou

tel: 569 712 310, fax: 569 712 398, 
gsm: 723 474 892

 martin.karel@les.br.ds.mfcr.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Poplatek za komunální odpad pro 
rok 2010
Upozorňujeme občany, že poplatky 

za komunální odpad pro letošní rok ve 

Záměr realizace fotovoltaické 
elektrárny

V poslední době jsou v popředí zá-
jmu investorů pozemky na umístění 
fotovoltaických elektráren. Město Světlá 
n. S. takové pozemky má. V rámci změny 
územního plánu města dochází k vytvoře-
ní plochy pro průmysl a podnikání o ploše 
cca 8,8 ha v sousedství rozvodny ČEZ 
Distribuce, a. s., v místní části Lipnička. 
Město pro případ zřízení fotovoltaické 
elektrárny zajistilo u této společnosti 
odběr pro kapacitu výroby 5 000 kW elek-
trické energie, místem předávací stanice je 
Lipnička. Město má zpracovaný i znalec-
ký posudek, který řeší vliv fotovoltaické 
elektrárny na krajinný ráz. Závěr posudku 
umožňuje realizaci výše uvedené stavby 
v dané lokalitě.

Zastupitelstvo města na svém zasedání 
27. 1. 2010 schválilo podmínky soutěže na 
prodej, pronájem či jinou variantu pozem-
ků určených pro výstavbu fotovoltaické 
elektrárny. Termín pro předložení nabídky 
byl 15. 2 2010 do 13 hod. V současné době 
probíhá proces výběrového řízení inves-
tora stavby.

Lenka Arnotová, starostka města

Přečetli jsme za vás…

…na webových stránkách www.vscr.cz:
Věznice Světlá n. S. má novou ředitelku
Světlá nad Sázavou / Praha 1. února (VS 

ČR) – Novou ředitelkou ženské věznice ve 
Světlé n. S. se stala Gabriela Slováková, 
která dosud zastávala funkci ředitelky ka-
binetu a vnějších vztahů generálního ředi-
tele VS ČR. Ředitelku Gabrielu Slováko-
vou uvedl dnes do funkce generální ředitel 
VS ČR genmjr. Luděk Kula, který ji při 
této příležitosti představil vedení věznice. 
Funkci ředitele kabinetu a vnějších vztahů 
po Gabriele Slovákové převzal dosavadní 
vedoucí tiskového oddělení plk. Robert 
Káčer.   rob

výši 492 Kč za osobu platí každý ob-
čan (včetně dětí, důchodců, studentů), 
který je přihlášen k trvalému pobytu 
ve Světlé n. S. nebo přilehlých obcích. 
Majitelé chat a rekreačních chalup hra-
dí poplatek ve výši 492 Kč za každou 
stavbu.

Poplatek je splatný dle vyhlášky 
města Světlá n. S. do 31. 3. 2010.

Poplatek uhraďte v hotovosti v po-
kladně městského úřadu. Upozorňu-
jeme občany, že za včas nezaplacený 
poplatek vyhláška ukládá vyměřovat 
penále.

Poplatek za psy pro rok 2010
Upozorňujeme držitele psů, že dle 

vyhlášky o místních poplatcích mají 
povinnost zaplatit poplatek za psy do 
30. 6. 2010. 

Upozornění: složenky nerozesíláme!

MěÚ Světlá n. S.
 finanční odbor
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Vážení občané,
Světlá nad Sázavou je místem, které 

je již dlouhá léta významným městem 
na horním toku Sázavy. Město Světlá 
nad Sázavou je známo především díky 
sklářskému průmyslu, který byl zároveň 
i dlouhá desetiletí hlavním zaměstnavate-
lem v našem regionu. Náš region je znám 
zároveň jako místo s vysokou úrovní 
životního prostředí, okouzlující a krásnou 
krajinou. Bohužel v současné době trápí 
město a jeho okolí vysoká míra nezaměst-
nanosti na úrovni 15 %. Vedení města se 
podařilo získat dotaci od státu na nákup 
průmyslové zóny o velikosti 10,5 ha. Od 
této plochy si samozřejmě slibujeme 
příchod zajímavých investorů. Ze studie 
doc. Dr. Zajíčka, též čestného občana 
našeho města vyplývá, že naše město má 
nejvýhodnější podmínky pro podnikání 
v oblasti horního toku Sázavy.

V trendu pozitivních změn je potřeba 
neustále pokračovat, což je nutno podpořit 
i vznikem nového územního plánu. Sou-
časný již bohužel nevyhovuje potřebám 
města i občanů. Celkové náklady na poří-
zení nového ÚP předpokládáme ve výši 1, 
5 mil. korun. Město má zájem pořídit no-
vou dokumentaci i s ohledem na vysokou 
pravděpodobnost získání dotace ve výši 
95 % celkových nákladů. 

Dovolte mi nyní úvodem ještě zmínit 
několik statistických a současně zajíma-
vých údajů o našem městě.

Počet katastrálních území: 
15 – Světlá nad Sázavou, Benetice 

u Světlé n. S., Dolní Březinka, Dolní 
Bohušice, Horní Bohušice, Horní Dluži-
ny, Dolní Dlužiny, Kochánov u Lipničky, 
Leština u Světlé n. S., Lipnička, Mrzko-
vice, Opatovice u Světlé n. S., Radosto-
vice u Lipničky, Závidkovice, Žebrákov 
u Světlé n. S.

Druhy pozemků:
 celková rozloha     4 208 ha
 zemědělská půda   2 081 ha
 lesní půda              1 718 ha
 vodní plochy              74 ha

 zastavěné plochy       78 ha
 ostatní plochy          258 ha

Počet podnikatelských subjektů:
 celkem                       1 350
 z toho průmyslových    314

Proč se zajímat o územní plán?
Představte si, že si chcete postavit rodin-

ný dům na místě, které se vám líbí. Roz-
hodnete se tedy koupit vybraný pozemek 
a pustit se do práce. Možná, že vhodný 
pozemek už dokonce máte. Ovšem pozor, 
ne každý pozemek je určen k zastavění. 
Základním předpokladem ke stavbě ro-
dinného domu je, aby pozemek, na kterém 
má dům stát, byl pozemkem stavebním 
a aby byl k tomuto účelu územním plánem 
určen. Včasným zjištěním této skutečnos-
ti, zabráníme tomu, abychom následně při 
vyřizování stavebního povolení zjistili, že 
stavební úřad stavbu nedovolí na tomto 
místě realizovat, neboť pozemek spadá 
do tzv. nezastavitelného území obce. Aby 
se nic takového nestalo, měli bychom se 
seznámit s územním plánem vybrané 
lokality.

Možná se na svém pozemku stavět ne-
chystáte. Přesto by vás měl územní plán 

města stále zajímat. Dozvíte se z něj, kde 
se chystá průmyslová zóna, kde budou 
sportoviště, občanská vybavenost, zeleň, 
hřiště, jaká je koncepce rozvoje dopravy, 
jaké se plánují veřejně prospěšné stavby 
a mnoho dalších informací. A právě při 

vyhodnocování dostupnosti občanské vy-
bavenosti a dalších potřeb běžného života 
je nezastupitelná úloha veřejnosti. Proto 
je třeba se o toto téma zajímat a svými 
podněty a připomínkami přispět k hledání 
a řešení problematických oblastí.

Návrh územního plánu zpracovává řada 
odborníků z různých oblastí, ale přesto 
jsou občané města, kteří svým každoden-
ním životem ve městě nejlépe znají jeho 
potřeby, slabiny i výhody, těmi nejlepšími 
a nejdůležitějšími spolutvůrci územního 
plánu svého města.

Co je vlastně územní plánování 
a územní plán?
Územní plánování řeší využití území 

a zásady jeho uspořádání. Chrání a rozvíjí 
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 
území, včetně urbanistického, architek-
tonického a archeologického dědictví. 
S ohledem na ochranu krajiny dbá na 
hospodárné využívání zastavěného území. 

Informace o novém územním plánu 
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Územní plánování usiluje o dosažení sou-
ladu veřejných a soukromých zájmů.

Uzemní plán (§ 43 až 60 Stavebního 
zákona) stanoví zejména koncepci rozvoje 
a ochranu hodnot území obce; je z hledis-
ka obce a jejích občanů nejdůležitějším 
nástrojem územního plánování. Vymezuje 
zastavěné území, zastavitelné plochy, plo-
chy přestavby, plochy pro veřejně prospěš-
né stavby, plochy pro veřejně prospěšná 
opatření, plochy pro územní rezervy a sta-
novuje podmínky využití těchto ploch. 
Dále řeší koncepci dopravní a technické 
infrastruktury, koncepci využití krajiny 
apod. Ve své textové části pak popisuje, 

jaké stavby a činnosti jsou přípustné na 
jednotlivých funkčních plochách a naopak 
jaké jsou nepřípustné. Tím zásadně ovliv-
ňuje co lze a co nelze realizovat.

Převedeme-li slova úředního doku-
mentu do srozumitelnější lidové mluvy, 
je hlavním posláním územního plánu na-
bídka možností budoucího rozvoje města. 
Územní plán je vlastně ve finální podobě 
jakousi veřejnou dohodou o území. Každý 
má ze zákona právo se v procesu pořízení 
územního plánu k jeho obsahu vyjádřit. 
Konečným výsledkem je vzájemný kom-
promis mezi zájmy obce, vlastníků ne-
movitostí, obyvatel a širší veřejností, a to 

při dodržení zákonem chráněných zájmů. 
Uzemní plán je ale také předmětem střetu 
různých názorů na využití území a dobrý 
územní plán by neměl „převálcovat“ zá-
jmy jedněch na úkor druhých.

Projednávání nového územního plánu 
Světlá n. S. 
Pořízení nového územního plánu Svět-

lá n. S. bylo schváleno zastupitelstvem 
města 24. 6. 2009. Územní plán se poři-
zuje ve třech hlavních stupních – zadání, 
koncept (zpracovává se jen v případě, je-li 
požadavek variantního řešení – v našem 
případě nepředpokládáme) a vlastní návrh 
územního plánu, který bude projednán 
a následně vydán zastupitelstvem. Během 
projednávání budou dotčené orgány posu-
zovat jednotlivé záměry a pokud nebudou 
v rozporu se zájmy dle jejich zákonů, bu-
dou pokračovat do projednání s veřejností, 
kde se dokončí výsledná podoba územní-
ho plánu.

V současné době se nacházíme v pří-
pravném období, kdy probíhá výběr 
projekční  firmy, která bude mít za úkol 
zpracovat územní plán. Zároveň probíhají 
přípravné práce a formulace požadavků 
a záměrů města, které bude projektant 
zapracovávat do návrhu k projednání. Na 
to bude plynule navazovat zpracování 
návrhu zadání územního plánu, jeho zve-
řejnění a projednání s občany.

Návrh zadání je souhrnem hlavních 
cílů a požadavků, které budou v územním 
plánu řešeny, a to jak ze strany města, 
dotčených orgánů a ostatních organizací, 
tak v neposlední řadě i ze strany široké 
veřejnosti.

Veřejnost má možnost podávat svo-
je náměty na odbor stavebního úřadu 
a územního plánování Městského úřadu 
Světlá n. S. 

Bližší informace o průběhu pořízení 
nového územního plánu a související 
informace budou zveřejňovány na webo-
vých stránkách města www.svetlans.cz 
v sekci Městský úřad – Územní plánová-
ní a ÚAP – Územní plánován – Světlá nad 
Sázavou – nový územní plán 2009 a ve 
Světelském zpravodaji. Zde je ke stažení 
i formulář pro podání žádosti o zařazení 
pozemku do návrhu územního plánu. 
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Bárta, 
stavební odbor, tel. 569 496 662, e-mail: 
barta@svetlans.cz

Jsem pevně přesvědčený, že tento nově 
tvořený dokument bude přínosem nejen 
pro město, ale i pro většinu z nás, kteří 
zde žijeme.  

Mgr. Jan Tourek 
místostarosta města
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Statistika obyvatel města k 1. lednu 2010

Počet obyvatel k 31. 12. 2009:  6813 

Počet obyvatel podle částí obce:

Části obce
Občané s platným 
trvalým pobytem

celkem muži ženy
BENETICE 31 17 14
DOLNÍ BŘEZINKA 245 116 129
DOLNÍ DLUŽINY 22 14 8
HORNÍ BŘEZINKA 43 25 18
HORNÍ DLUŽINY 38 20 18
JOSEFODOL 169 88 81
KOCHÁNOV 53 23 30
LEŠTINKA 32 18 14
LIPNIČKA 109 57 52
MRZKOVICE 135 72 63
OPATOVICE 42 20 22
RADOSTOVICE 70 39 31
SVĚTLÁ NAD 
SÁZAVOU

5702 2826 2876

ZÁVIDKOVICE 88 43 45
ŽEBRÁKOV 34 19 15
CELKEM 6813 3397 3416

z toho: muži ženy

Narození: 58 26 32
Úmrtí: 67 39 28

Počet sňatků: 46
Počet rozvodů: 26
Průměrný věk:  41
Nejstarší občan:  95
Nejstarší občanka: 100 

Průměrný věk podle částí obce ke 
dni 31. 12. 2009:

Části obce
Občané s platným 
trvalým pobytem

celkem muži ženy
BENETICE 50,06 45,04 56,15
DOLNÍ BŘEZINKA 43,20 42,78 43,58
DOLNÍ DLUŽINY 56,08 50,97 65,03
HORNÍ BŘEZINKA 32,66 29,75 36,70
HORNÍ DLUŽINY 40,92 40,45 41,45
JOSEFODOL 36,59 33,31 40,16
KOCHÁNOV 48,51 43,72 52,19
LEŠTINKA 39,76 38,29 41,65
LIPNIČKA 39,64 40,20 39,02
MRZKOVICE 41,07 39,43 42,94
OPATOVICE 38,18 37,98 38,37
RADOSTOVICE 47,87 46,26 49,90
SVĚTLÁ NAD 
SÁZAVOU

40,85 39,55 42,13

ZÁVIDKOVICE 41,61 39,52 43,60
ŽEBRÁKOV 51,67 45,25 59,81
CELKEM 41,03 39,63 42,42

Věková struktura v obci ke dni 31. 12. 2009
 do 6  7-18  19-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90 91-100

muži 205 399 624 558 458 650 321 153 40 4
ženy 183 369 552 517 468 604 344 228 127 9
celkem 388 768 1 176 1 075 926 1 254 665 381 167 13

Zdeňka Ryndová, matrikářka

Nový územní plán 

Zastupitelstvo města Světlá n. S. dne 
24. 6. 2009 na svém zasedání rozhodlo 
o pořízení nového územního plánu. Jeho 
základ byl zpracován již v roce 1997 
a schválen podle starého stavebního zá-
kona č. 50/1976 Sb., takže jeho některé 
části nevyhovují požadavkům nového 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb., který 
platí od 1. 1. 2007. Od té doby proběhlo 
již deset změn, každá v několika loka-
litách, což ovlivnilo celkovou koncepci 
a záměry původního územního plánu. 
V současné době je dokončována jede-
náctá skupina změn, bude tedy možné 
do nového územního plánu převzít tyto 
záměry a navázat novými požadavky.

Nový územní plán bude zahrnovat 
všech patnáct katastrálních území, 
která spadají do správního území 
Světlé nad Sázavou. Z praktických 
zkušeností se ukazuje, že v současném 
územním plánu je příliš podrobně 
rozčleněné území na rozdílné funkční 
plochy. Nový územní plán by toto po-
drobné členění ploch měl zjednodušit, 
čímž by měl předejít požadavkům na 
časté změny. Dále je třeba aktualizovat 
podkladovou katastrální mapu, kterou 
na konci roku 2009 převedl katastrální 
úřad do digitální podoby. Je třeba také 
aktualizovat rozvojové záměry města 
(umístění průmyslových a obytných 
zón) a posoudit aktuálnost a nastavení 
regulativů pro jednotlivé plochy. Nový 
územní plán musí také převzít záměry 
z nadřazené územně plánovací doku-
mentace, což jsou Politika územního 
rozvoje ČR 2008 a Zásady územního 
rozvoje kraje Vysočina z roku 2008. 

Územní plán vypracovává skupina 
odborníků pod vedením autorizovaného 
architekta, ale pro vypracování kvalitní-
ho územního plánu je nezbytné zapojení 
široké veřejnosti, která zná nejlépe své 
město a potřeby běžného života a svými 

připomínkami a náměty pomáhá vytvo-
řit kvalitní územně plánovací dokument. 
V nejbližší době bude provedeno výbě-
rové řízení na dodavatelskou fi rmu a bu-
de stanoven termín, do kdy má veřejnost 
možnost podávat svoje náměty. Ty je 
možné podávat na odbor stavebního 
úřadu a územního plánování.

Dne 30. 9. 2009 vyhlásilo Minis-
terstvo pro místní rozvoj ČR 8. kon-
tinuální výzvu na poskytnutí podpory 

v Integrovaném operačním programu, 
z nějž bude město Světlá n. S. žádat 
o dotaci na zpracování nového územ-
ního plánu.

Bližší informace o průběhu pořízení 
nového územního plánu budou zveřej-
ňovány ve Světelském zpravodaji a na 
webových stránkách města.

MěÚ Světlá n. S.
odbor stavebního úřadu a územního 

plánování
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Výběrové řízení na poskytnutí půjček

Zastupitelstvo města Světlá n. S. na 
svém zasedání dne 27. 1. 2010 v návaz-
nosti na Zásady pro použití účelových 
prostředků Městského fondu rozvoje 
bydlení města Světlá n. S. v roce 
2010 vyhlašuje výběrové řízení pro 
rok 2010 pro zadávání přihlášek za 
účelem získání půjčky z Městského 
fondu rozvoje bydlení města Světlá 
n. S. – usnesení č. 5/2010. Přihlášky 
(žádosti) lze předkládat v termínu od 
8. března do 31. března 2010.

Zásady pro použití účelových pro-
středků Městského fondu rozvoje byd-
lení města Světlá n. S. byly vydány ZM 
s účinností od 1. 3. 2010 a jsou zveřejně-
ny na úřední desce a na webové stránce 
města www.svetlans.cz., popřípadě 

v odboru majetku, investic a reg. rozvoje 
MěÚ Světlá n. S.

1. Výše finančních prostředků
V roce 2010 budou poskytnuty půjčky 

v celkové výši 1 000 000 Kč. 

2. Komu je půjčka určena
Všem vlastníkům obytných staveb 

a budov (právnickým a fyzickým oso-
bám) na území města Světlá n. S.

3. Na co a za jakých podmínek lze 
půjčku čerpat
viz tabulku

4. Jakým způsobem o půjčku žádat
a)   žadatel si na městském úřadě, od-

boru majetku, investic a regionál-

ního rozvoje vyzvedne závazný for-
mulář na podání přihlášky

b)  vyplněný formulář s přílohami 
pak předá v termínu od 8. 3. do 
31. 3. 2010 na výše uvedeném odbo-
ru.

5. Určení adresátů a výše půjčky
a)   na základě správně vyplněných 

a doložených žádostí ZM Svět-
lá n. S. na svém zasedání dne 
28. 4. 2010 určí adresáty a koneč-
nou výši půjček

b)   s určenými adresáty uzavře Měst-
ský úřad Světlá n. S., odbor MIRR, 
smlouvu o půjčce, a to bez zbyteč-
ných odkladů, nejpozději však do 
konce roku 2010.

Významné životní jubileum 

V pátek 5. února přijalo vedení města 
v čele se starostkou Ing. Lenkou Arno-
tovou paní Marii Zelenkovou u příleži-
tosti jejího významného životního jubi-
lea – v plné svěžesti se dožívá 100 let! 
Setkání s malým pohoštěním se konalo 
v obřadní síni městského úřadu a paní 
Zelenková se jej zúčastnila v doprovo-
du svého syna Karla, ošetřující lékařky 
MUDr. Stanislavy Brhelové a zdravot-
ní sestry Martiny Kratochvílové.

Paní Marie Zelenková se narodila 
6. 2. 1910 ve Světlé nad Sázavou manže-
lům Antonínu a Marii Čepkovým jako 

mladší ze dvou dětí. Ve Světlé vychodila 
základní školu, vyučila se zde švadlenou 
a v roce 1935 se provdala za Jana Zelen-
ku. V manželství se jim narodily dva sy-
nové, Jan a Karel, a společně se svou ma-
minkou, která se rovněž dožila vysokého 
věku (bez 10 dnů 100 let), žili v bytě na 
lesním úřadě. Starší syn Jan se později 
oženil a žije s rodinou ve Vysokém Mýtě, 
mladší syn Karel žije s maminkou v jejím 
bytě dodnes. 

V roce 1975 odešla paní Zelenková do 
důchodu na zasloužený odpočinek. Celý 
život poctivě pracovala a s láskou se 

starala o rodinu. Byla – a dodnes je – vý-
bornou kuchařkou. Její celoživotní láskou 
byla práce na zahrádce, ale dokázala si 
najít i chvilku na čtení. 

Vedení světelské radnice přeje paní Ze-
lenkové do dalších let pevné zdraví a co 
nejvíce příjemných chvil v kruhu svých 
blízkých.

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

Paní Marie Zelenková se zapisuje do 
kroniky města

▶
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Možné tituly půjček a podmínky jejich splácení:
Kód Účel Lhůta splatnosti Úrok Horní hranice půjčky v Kč
01 Obnova střechy a střešní konstrukce starší 10 let 3 roky 3 % do 100 tis. na jeden dům
02 Zřízení plynového nebo el. vytápění ve stav. domě 4 roky 3 % do 25 tis. na jeden byt
03 Zřízení malé čistírny odpad. vod ke stávajícímu domu 4 roky 3 % do 20 tis. na jeden byt
04 Dodatečná izolace domu staršího 10 let proti spodní vodě 4 roky 3 % do 100 tis. na jeden dům
05 Obnova fasády domu staršího 10 let vč. oplechování 4 roky 3 % do 10 tis. na jeden byt
06 Zateplení obvod. pláště domu staršího 5 let 4 roky 3 % do 20 tis. na jeden byt
07 Vybudování WC a koupelny či sprchového koutu v bytě, kde dosud nejsou 3 roky 3 % do 20 tis. na jeden byt
08 Zřízení fasády u novostavby 3 roky 3 % do 50 tis. na jeden dům
09 Zřízení podezdívky oplocení u novostavby 3 roky 3 % do 20 tis. na jeden dům
10 Výměna oken 3 roky 3 % do 30 tis. na jeden byt

11
Rekonstrukce bytového jádra (s podmínkou doložení technického řešení a statistické-
ho posouzení)

3 roky 3 % do 40 tis. na jeden byt

12 Rekonstrukce výtahu 3 roky 3 % do 200 tis. na jeden dům
51 Při půdní nástavbě bytů rušící ploché střechy 8 let 4 % do 70 tis. na jeden byt
52 Při nástavbě a vestavbě bytů do klasického půdního prostoru 8 let 4 % do 50 tis. na jeden byt
53 Zřízení malé čistírny odpadních vod  při nové výstavbě 6 let 4 % do 20 tis. na jeden byt
54 Zřízení plynového nebo el. topení při nové výstavbě 6 let 4 % do 25 tis. na jeden byt

6. Čerpání a splácení půjčky
a) půjčku je nutno čerpat u titulů 01 až 

12 do jednoho roku a u titulů 51 až 
54 do konce roku následujícího po 
datu uzavření smlouvy o půjčce

b) jistina i úroky se splácí rovnoměrně 
měsíčními splátkami počínaje led-
nem 2011.

S pomocí vlastníkům obytných bu-
dov a staveb se počítá i v dalších letech, 
avšak výše půjčky a počet vybraných 
uchazečů bude závislý na finančních 
možnostech fondu rozvoje bydlení.

Bližší informace o poskytnutí těchto 
finančních prostředků na opravy a mo-
dernizaci bytového fondu zájemcům po-

dají pracovníci Městského úřadu Světlá 
n. S., odboru MIRR, kde jsou k dispozici 
i formuláře přihlášek. Věříme, že využi-
jete této možnosti k vylepšení vzhledu 
a stavu vašich obytných domů.

Ilona Hladíková
 odbor majetku, investic a reg. 

rozvoje MěÚ 

▶

I taková je dnešní mládež

Byl začátek běžného pracovního dne, 
když skupinka čtyř chlapců oslovila 
pracovnici MěÚ Světlá n. S., zda u ní 
mohou odevzdat nález. Jistě, tuto si-

tuaci řešíme dnes a denně; o nálezu se 
sepíše protokol a následně se snažíme 
najít majitele. 

Dnešní případ se však od těch ostat-
ních velmi lišil: chlapci ve věku cca 
9 až 12 let totiž odevzdali v různých 
bankovkách dvanáct tisíc. Vyprávěli, 
jak cestou do školy našli zmuchlané 
peníze v závěji sněhu. V první chvíli 
u nás všech, kdo se o nálezu dozvěděli, 
nastal šok. Někdo odevzdal dvanáct 
tisíc, neuvěřitelné! 

Ovlivněna sdělovacími prostředky, 
médii i tiskem, myslela jsem si, že 
v naší společnosti morální hodnoty 
nejsou zrovna na čelní pozici, a vida, 
naše mladá generace mě překvapi-
la. Asi to s námi nebude tak strašné. 
A možná, že někdy v budoucnu…   

Jistě se najdou tací, kteří si pomys-
lí: „Hlupáci!“ A možná to řeknou 
i nahlas. Ale to bude jen ta část našich 
spoluobčanů, jejichž morální hodnoty 
jsou zastrčené za hodnotami mnohem 
nižšími a naprosto nicotnými. 

Hřiště v Dolní ulici

Město Světlá n. S. si Vás dovoluje 
informovat, že sportovní hřiště v Dolní 
ulici je od počátku letošního roku mo-
nitorováno kamerovým systémem s pří-
mým napojením na městskou policii.

Doufám, že většina z nás dokáže ta-
kovýto skutek ocenit. Možná si někdo 
řekne: „Dokázal bych to také?“, ale 
když se více zamyslí, zjistí, že i v něm 
čest zvítězí. 

Chlapcům patří nálezné ze zákona, 
které jim bude předáno na Městském 
úřadě ve Světlé n. S. a jejich čin bude 
ohodnocen i ředitelem základní školy. 

Děkuji, že jsou v naší mladé gene-
raci osobnosti, o nichž lze těchto pár 
řádků napsat. 

Bc. Bohuslava Vondrušová
vedoucí odboru správního, školství 

a živnostenského

C
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MO Českého červeného kříže Světlá n. S. ve 
spolupráci s Diakonií Broumov  

vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ 
SBÍRKU

• letního a zimního oblečení (dámské, pánské, 
dětské)
• lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, 
záclon
• peří, péřových a vatovaných přikrývek, pol-
štářů a dek
• hraček a školních potřeb
• látek (prosíme nedávejte odřezky a zbytky 
látek)
• obuvi – veškeré nepoškozené
• domácích potřeb – nádobí bílé i černé, skle-
ničky – vše nepoškozené

Sbírka se uskuteční v sobotu dne 13. března 
2010 od 9.00 do 15.00 hod. 

v sokolovně v Nádražní ulici, Světlá n. S. 

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

Vandalové opět ničili majetek města

Tentokrát se do cesty vandalům 
zřejmě postavily odpadkového koše 
V Pěšinkách, neboť několik jich bylo 
utrženo ze stojanů a naházeno na 

zamrzlou Sázavu. Tato situace se za-
čátkem února opakovala vícekrát. Pra-
covníci Technických a bytových slu-
žeb Světlá n. S. museli následně koše 

z řeky vytahovat, což je zdržovalo od 
jiné důležitější práce, jako je například 
odklízení sněhu z ulic města. 

Prosíme občany, kteří se stanou 
svědky nějakého vandalismu nebo vý-
tržnictví, aby neprodleně tuto skuteč-
nost oznámili Městské policii ve Světlé 
n. S. na telefonní číslo 777 567 025, 
případně Policii ČR. 

Jde přece o majetek města a jeho 
poničení stojí město nemalé peníze, 
nemluvě o tom, že příště by mohl být 
útokem vandalů poničen i soukromý 
majetek kohokoliv z nás.

Jitka Gögeová
odbor životního prostředí 

MěÚ Světlá n. S

Kriminalita na Světelsku

Z trestného činu zanedbání povin-
né výživy je podezřelý 36letý muž ze 
Světlé n. S. Jmenovaný od srpna 2009 
do současné doby nehradí výživné na 
své dvě nezletilé děti. Výživné mu bylo 
stanoveno rozsudkem Okresního soudu 
v Havlíčkově Brodě. Z uvedené období 
dluží matce dětí na výživném částku 30 
tisíc korun.

Šetřením havlíčkobrodských policistů 
byl zjištěn pachatel krádeže peněz, ke 
které došlo v měsíci listopadu loňského 
roku. Tehdy neznámý pachatel v době 
od 7.00 do 18.00 hod. dne 18.11. vnikl 
nezjištěným způsobem, pravděpodobně 
za použití shodného klíče, do uzamčené-
ho bytu v prvním patře bytového domu 
v obci Nová Ves u Světlé. Byt prohledal 
a následně v jednom z pokojů odcizil 
uloženou finanční hotovost 6 tisíc korun 
v tisícikorunových bankovkách. Jedná 
se o 20letého mladíka z Velkého Mezi-
říčí. Ve zkráceném přípravném řízení 
mu bylo sděleno podezření z trestných 
činů krádež a porušování domovní 
svobody.

Z trestného činu podávání alkoho-
lických nápojů mládeži je podezřelý 

23letý muž z Havlíčkobrodska. Jmeno-
vaný v noci z 20. na 21. 12. v jednom 
z restauračních zařízení ve Světlé n. S.  
podal ve větší míře alkoholické nápoje 
dvěma 16letým mladíkům. Jeden z mla-
díků poté následkem požití alkoholu 
před barem počal zvracet, nebyl scho-
pen vlastní chůze a následně byl nalezen 
policejní hlídkou v prostoru železniční 
trati, kde se potácel a padal v kolejišti. 
Provedením orientační dechové zkouš-
ky byla chlapci naměřena hodnota 2,22 
promile alkoholu v dechu. Chlapec byl 
předán matce a o věci byl vyrozuměn 
Orgán sociálně právní ochrany dětí ve 
Světlé n. S. Věc je vedena ve zkráceném 
přípravném řízení.

Z trestného činu krádež je podezře-
lý 20letý mladík z Havlíčkova Brodu. 
V podvečerních hodinách ve středu 
30.12. odcizil v supermarketu v Zámec-
ké ulici z regálu dvě lahve alkoholických 
nápojů v hodnotě 324 korun, které 
uschoval do kapes u bundy a prošel 
bez zaplacení pokladnou. Následně byl 
zadržen pracovníky bezpečnostní agen-
tury. Provedeným šetřením bylo zjištěno, 
že mladík byl již za obdobný trestný 
čin odsouzen, naposledy rozsudkem 

• letního a zimního oblečení 
(dámské, pánské, dětské)
• lůžkovin, prostěradel, 
ručníků, utěrek, záclon
• peří, péřových a vatovaných 
přikrývek, polštářů a dek
• hraček a školních potřeb 
látek (prosíme nedávejte 
odřezky a zbytky látek)
• obuvi – veškeré nepoškozené
• domácích potřeb – nádobí 
bílé i černé, skleničky – vše 
nepoškozené

Sbírka se uskuteční
v sobotu dne 13. března 2010 
od 9.00 do 15.00 hod.
v sokolovně v Nádražní ulici
Světlá n. S. 

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

DĚKUJEME ZA VAŠI  POMOC.

MO Českého červeného kříže 
Světlá n. S. ve spolupráci s Diakonií 
Broumov vyhlašuje

Humanitární
sbírku

▶

C
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V  roce 2009 jsme řešili 436 přestupků 
v blokovém řízení. Nejvíce skutků (349) 
se týkalo dopravy, zbytek tvořily ostatní 
přestupky a porušení vyhlášky města. 
Bylo odchyceno 37 psů, většina z nich 
byla navrácena původním nebo novým 
majitelům. Pouze jeden pes byl převezen 
do útulku do Kutné Hory – za tuto služ-
bu platíme jednorázový poplatek. 

V lednu bylo v ulici Wolkerova dáno 
do provozu první placené parkoviště 
v našem městě. Zde kontrolujeme, zda 
řidiči dodržují nařízení města a zajišťu-
jeme servis automatu. 

Měření rychlosti vozidel jsme v roce 
2009 provedli v součinnosti s Policií 
ČR dvakrát. Podařilo se nám z parko-
višť v našem městě odstranit 19 vozidel, 
čímž byl vytvořen prostor pro parkování. 
Ve většině případů se nejednalo o vraky. 
Pokud by někdo měl zájem, rádi poskyt-
neme informace o odvozu a ekologické 
likvidaci vozidel. 

Na konci června schválilo zastupitel-
stvo města vyhlášku, která na vybra-
ných veřejných prostranstvích zakazuje 
požívání alkoholických nápojů. Díky 
tomu se nám podařilo tento problém 
řešit, zejména v prostoru před Tequila 
barem.

V rámci prevence se účastníme be-
sídek s žáky základních škol a pomá-
háme s dopravní výchovou na dětském 
dopravním hřišti. Na konci roku byla 
nainstalována kamera, která monitoruje 
dětské hřiště v ulici Dolní. Věříme, že 
tento krok pomůže k tomu, aby toto 
hřiště sloužilo k účelu, ke kterému bylo 
vybudováno.

Závěrem bych chtěl poděkovat vedení 
města za podporu v naší práci, občanům, 
bez jejichž pomoci by se mnohé nepoda-
řilo, a za velice dobrou spolupráci s OO 
PČR Světlá n. S.

Zdeněk Novák,
velitel městské policie

Okresního soudu v Havlíčkově Bro-
dě v prosinci loňského roku.

V pátek 22. 1. 2010 krátce před půl 
čtvrtou odpoledne došlo ve Světlé 
n. S. k dopravní nehodě. Řidiči osob-
ního vozidla Hyundai Lantra, který jel 
ve směru z obce Druhanov do centra 
Světlé, u autobusové zastávky Bohušice 
narazil do levého boku vozidla chodec. 
Ten během chůze při pravém okraji 
komunikace ztratil rovnováhu vlivem 
podnapilého stavu. U řidiče vozidla byl 
alkohol dechovou zkouškou vyloučen, 
u 51letého chodce policisté naměřili 3,33 
promile alkoholu v dechu. Zraněný cho-
dec byl převezen do nemocnice, ze které 
byl po ošetření propuštěn. K jinému zra-
nění nedošlo. Hmotná škoda na vozidle 
nevznikla.

V pondělí 25. 1. v dopoledních hodi-
nách se dosud neznámý pachatel nezjiš-
těným způsobem vloupal do rodinného 
domu v obci Příseka u Světlé n. S. Dům 
prohledal a následně odcizil DVD 
přehrávač s příslušenstvím, a to s kra-
bicí i záručním listem, mobilní telefon 
rovněž s příslušenstvím, a cukrovinky. 
K poškození zařízení nedošlo. Majitelka 
škodu vyčíslila na necelé 3 tisíce korun.

Šetřením policistů byl zjištěn pachatel 
krádeže věcí z rodinného  domu v obci 
na Světelsku, ke které došlo v dopo-
ledních hodinách 25.1. Tehdy neznámý 
pachatel vnikl oknem do rodinného 
domu svých příbuzných a z kuchyně 
odcizil DVD přehrávač s příslušenstvím, 
mobilní telefon a dvě tabulky čokolády, 
vše v hodnotě nejméně 2 500 korun. Ve 

zkráceném přípravném řízení bylo sdě-
leno podezření z trestných činů krádež 
a porušování domovní svobody 20leté-
mu mladíkovi z Havlíčkobrodska, který 
již byl za obdobný trestný čin několikrát 
odsouzen a z posledního výkonu trestu 
se vrátil počátkem loňského roku.

V noci ze čtvrtka na pátek 5. 2. dosud 
neznámý pachatel vylomil prodejní 
okno do dřevěného kiosku u pekárny 

v Zámecké ulici. Zde následně odcizil 
dosud nezjištěné množství cigaret růz-
ných značek a z pokladny finanční ho-
tovost v kovových mincích. Odcizením 
věcí a poškozením plastového regálu 
vznikla majiteli škoda v celkové výši 
nejméně 8 tisíc korun.

Z webových stránek Policie ČR 
zpracovala -hk-

▶

Bádání pokračuje

Letošní rok 2010 je již sedmým ro-
kem mé badatelské činnosti kolem dějin 
děkanského kostela sv. Václava. Vzhle-
dem ke stále trvajícímu zájmu veřejnos-
ti o nové objevy poodkrývající alespoň 
částečně nejstarší historii této význam-
né kulturní památky města, jsem se 
rozhodla seznámit čtenáře Světelského 
zpravodaje a další zájemce s několika 
nejnovějšími poznatky, k nimž jsem 
v posledních měsících dospěla.

Hlavním úkolem mé současné bada-
telské práce je dohledání všech existu-
jících pramenů a literatury zmiňujících 
Světlou nad Sázavou, z nichž čerpali 
informace autoři známých regionál-
ních publikací 20. století. Problémem 
však je, že uvedené výčty nejsou zdale-
ka úplné. Některé publikace jsou z ne-
známých důvodů v přehledech zamlče-
ny a jejich nalezení pak spočívá pouze 
ve šťastné náhodě. Příkladem může 

být dobře utajená útlá brožovaná kní-
žečka Panorama kostelů a církevních 
památek Stručný průvodce památka-
mi vydaná za spolupráce děkanských 
úřadů v dubnu roku 1941, kde společně 
s městy Kutná Hora, Sedlec pod Kaň-
kem, Čáslav, Golčův Jeníkov, Ledeč 
nad Sázavou, Německý Brod, Pelhři-
mov, Pacov, Chotěboř a Přibyslav se 
nachází také Světlá nad Sázavou. Právě 
odtud je totiž převzata mimo jiné ona 

Zpráva o činnosti městské policie
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ničím nepodložená informace o tom, 
že děkanský kostel sv. Václava, původ-
ně gotický, je velmi starého založení 
z let 1130-1206 a nesprávný rok vzniku 
křtitelnice, 1562. Jinak je však naleze-
ná publikace velkým přínosem. 

Zmínit je třeba tři zde otištěné z do-
Karel Liebscher: Světlá (z knihy Če-
chy, díl XIII. Východní Čechy)pisnic 

pocházející fotografie s názvy Světlá 
nad Sáz. – Náměstí s děkanským 
chrámem, Světlá nad Sáz. – Vchod do 
chrámu sv. Václava a Světlá nad. Sáz. 

– Vnitřek chrámu sv. Václava, které 
umožňují představit si podobu kostela 
v oné době. Nejsou zdaleka neznámé. 
Prvně a posledně jmenovanou najdeme 
ve sbírce starých dopisnic, jíž vlastní 
město Světlá. 

Starých fotografií a kreseb kostela 
z 1. poloviny 20. století se na dopisni-
cích naštěstí dochovalo mnoho a díky 
jejich pravidelnému zařazování do 
kalendáře mapujícího od roku 2002 
dřívější, dnes už neexistující podobu 
obcí v Posázaví jsou dostatečně známé. 
Jejich datace je však dosti problematic-
ká, protože do roku 1940 kostel změ-
nil několikrát barvu omítky, čemuž 
nasvědčují právě fotografie otištěné 
v publikaci Panorama kostelů a cír-
kevních památek. Zde jsou vedle sebe 
hned dvě varianty. Na snímku Náměstí 
s děkanským chrámem má kostelní věž 
světlou omítku lemovanou výraznými 
tmavými pruhy, na fotografii s názvem 
Vchod do chrámu sv. Václava je tomu 

naopak: barva omítky je tmavá se svět-
lým lemem. 

Starší je zřejmě fotografie nazvaná 
Světlá nad Sáz. – Náměstí s děkanským 
chrámem, nejpravděpodobněji z roku 
1930 nebo 1931, pro což svědčí upravená 
podoba věže kostela a novotou svítící 
omítka třípodlažní přístavby domu 
čp. 17, jehož majitelem byl v té době ob-

chodník Rudolf Pick. Vchod do kostela 
s tmavou omítkou na druhém snímku 
lze zařadit nejspíše mezi léta 1938 až 
1940. Archivní fotografii, na níž je kos-
tel s tmavou omítkou společně s pomní-
kem obětem I. světové války, vztyče-
ným v říjnu roku 1938, otiskl Světelský 
zpravodaj v prosinci 2003. Podobnou 
fotografii najdeme také v knize Židé na 
Havlíčkobrodsku, vydané v roce 2008 
Muzeem Vysočiny v Havlíčkově Brodě. 

K problémům poznání podoby 
kostela mezi lety 1900-1940 přispívá 
i nepříliš šťastné barevné kolorování 
některých snímků. Jedním z nich je 
Světlá náměstí na dopisnici vydané 
roku 1915 firmou Révész Vršovice, kde 
se na severní straně věže kostela zcela 
vytratilo staré gotické okno. Přesvědčit 
se o tom můžete v nejnověji vydaném 
týdenním kalendáři Posázaví na tento 
rok. Naopak velmi pěknou fotografii 
ze současné doby najdeme v letošním 
týdenním Křesťanském kalendáři, na 
jehož obálce se nachází fotografie 
poutního místa na Svaté Hoře. 

Z dalších pozapomenutých vlastivěd-
ných publikací zmiňujících Světlou se 

nejnověji podařilo dohledat Čechy, díl 
XIII. Východní Čechy (Praha: Otto 
1905, s. 474). Jediným milým překva-
pením však zde je pouze 105 let starý 
pohled na Světlou s kostelem od malíře 
Karla Liebschera (1851-1906). Z krát-
kého textu je bohužel patrná naprostá 
neinformovanost jeho autora, neboť se 
dočítáme, že kněžiště kostela je zakle-

nuto gotickou klenbou a zvony pochá-
zejí od „Ptáčka Kutnohorského.“

Připomínkou doby zcela nedávné, 
o níž však není ani v Pamětní knize 
zdejšího děkanství žádný zápis, může 
být tento obraz. Administrátora P. Ja-
romíra Röhricha, působícího ve Světlé 
jen velmi krátce, od 1. září 1976 do 
21. června 1977, kdy zemřel, pamatují 
jistě všichni dříve narození místní far-
níci. Jeho portrét od neznámého malíře 
se nachází v majetku římskokatolické 
duchovní správy v Malých Svatoňovi-
cích, kde dotyčný působil od 1. dubna 
1961 do 31. března 1974.

Z nejstarších dějin kostela, které 
čtenáře určitě zajímají nejvíce, se nově 
podařilo dohledat další pravděpodobné 
osudy jednoho z prvních písemně do-
ložených plebánů ve Světlé, Konráda 
z Trutnova. Ten přišel do Světlé v roce 
1362 a po dvou letech, přesněji 20. dub-
na 1364, své působiště směnil s Dami-
ánem, za něhož se později připomíná 
oltář sv. Kateřiny darovaný bratry 
z Lipničky.

Mgr. Alena Křivská

Karel Liebscher: Světlá (z knihy Čechy, díl XIII. Východní Čechy) Neznámý autor: Administrátor 
P. Jaromír Röhrich
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Na Kadlečáku

Dům čp. 156
Jako první majitelé jsou k roku 1859 

uváděni Josef a Veronika Zahradníčko-
vi, v roce 1904 Veronika Zahradníčková, 
v roce 1907 Jan, Alois a Josef Kratochví-
lové. Dle voličského seznamu z června 
1921 zde bydleli zlatník Jan Bedrníček 
(*1845), brusička skla Marie Bedrníčko-
vá (*1884), služebná Františka Bedrníč-
ková (*1885), dělnice Anna Hoffmanno-
vá (*1852) a brusička drahokamů Anna 
Keilová (*1891). V roce 1928 je uváděna 
služebnost bydlení Apoleně Práškové. 

V roce 1936 je jako majitel uváděn 
Karel Kratochvíl a o rok později Josef 
ml., Josef st. a Karel Kratochvílové, 
kteří bydleli v protějších domech 
čp. 186 a čp. 223. Po smrti Josefa 
Kratochvíla st. Karel a Josef ml. do-
mek v roce 1958 prodali Janu Smut-
nému (*1896), který do té doby bydlel 
v čp. 61, a jeho synovi Zdeňku Smutné-
mu, který po smrti otce (†1964) zdědil 
druhou polovinu domku.

V rámci takzvané komplexní byto-
vé výstavby (KBV) Nové město bylo 

navrženo k demolici 43 objektů, mezi 
nimi i domek čp. 156. V dokumentu 
z listopadu 1987, nazvaném Technicko-

-ekonomické zhodnocení bytového fon-
du objektu navrženého k demolici, jsou 
mimo jiné vyčísleny dvě finanční částky: 
výkupní cena 26 208 Kč, náklady na de-
molici a odvoz sutin 33 300 Kč.

K demolici nakonec nedošlo, kom-
plexní bytová výstavba nepokračovala 
a domek dodnes slouží.

Text a foto Jaroslav Vála (1), 
archiv (1)

Dolní ulice v zimě, vpravo domy čp. 155, 156, 553 a 76 Dům čp. 156 dnes

V letošním školním roce jsme ne-
mohli bruslit (zimní stadion prochází 
rekonstrukcí), proto jsme alespoň vy-
užívali příznivého počasí k návštěvám 
sjezdovky na Kadlečáku. Nás, mladší 
žáky doprovodili rodiče a mohli s ná-
mi pobýt na sjezdovce. Po několika 
dnech intenzivní výuky jsme se nau-
čili lyžařské „abecedě“, pokročilejší 
lyžaři jízdu a dovednosti zdokonalo-
vali. Někteří z nás zkusili zvládnout 
snowboard. Moc děkujeme našim 
skvělým lyžařským instruktorům 

– paní učitelce Duškové a panu učiteli 
Mikešovi.

V úterý 12. ledna jsme jeli na Kadlečák. 
Ze začátku nás zima štípala do obličeje, ale 
i sluníčko vysvitlo. Kromě lyžování jsme 
dělali různé blbosti, bez nich by to nešlo. 
Dopoledne 

rychle uběhlo, museli jsme odjet. Byli 
jsme z toho smutní, ale na druhou stranu 
jsme si užili spoustu legrace. Doufám, že 
půjdeme opět.                   

Danča Vaňková, 5.tř.

V pondělí 25. a v úterý 26. ledna jsem 
byla opět se školou lyžovat. Moc se mi 
líbilo, že jsem tam byla s kamarády. 
S paní učitelkou jsme jezdili jako leta-
dla a to mě bavilo. Už se těším na příští 
lyžovačku.   

Dája Motejlová, 3.b

V úterý 12. ledna jsme měli se školou 
lyžování na Kadlečáku. Z naší třídy tam 
byli Ivoš, Dan, Daniela a Jaruška. Se 
mnou si jel zalyžovat i tatínek.     

Ríša Žáček, 3.b
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Po velmi pěkném prosincovém setkání 
s MUDr. Alenou Šimkovou, které bylo 
zaměřené především na problematiku 
nástupu do školy z pohledu pediatra, 
jsme 14.1. vyslechli téma Dítě, rodina, 
škola. Přednášející PhDr. Jana Kropáč-
ková, PhD., proděkanka Pedagogické 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze, se 
specializuje se na problematiku návaz-
nosti předškolního a školního vzdělává-
ní. Přednáška byla rozdělena do dvou 
částí – první byla věnována pedagogům, druhá rodičům. Po obou následovala 

beseda, ve které paní proděkanka od-
povídala na konkrétní praktické dotazy. 
Nejvíce otázek bylo směřováno ke školní 
zralosti dítěte a k problematice odkladů 
či předčasného vstupu do školy. Velkým 
přínosem byla i diskuse nad literaturou, 
ze které mohou učitelé i rodiče čerpat 
náměty pro práci s dítětem v předškol-
ním a mladším školním věku. Seznam 
doporučených titulů najdete na našich 
webových stránkách www.zskomen-

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

klubovny

Program na březen a duben:
Pondělí: 8:30 – 11 hod.: 
 Cvičení pro děti s maminkami
 Divadélko pro nejmenší
Úterý:  14:30 – 17 hod. 
 Tvořivá dílna pro maminky
Středa:  8:30 – 11 hod.
 Výtvarná dílna pro maminky a děti
 Cvičení pro děti s maminkami

Středy:  10. 3. – keramická sluníčka
 17. 3. – sádrové magnety 
 24. 3. – ovečky 
 31. 3. – květina s vajíčkem 
 7. 4. – skládané tulipány
 14. 4. – květinové kolíčky

Úterky:  9. 3. – jarní dekorace (věnec)
 16. 3. – malba na textil (ubrus)
 23. 3. – glazování 
 30. 3. – drátkované kraslice
 6. 4. – savování a kresba na trička
 13. 4. – šperky z FIMA

Přijďte si se svými dětmi pohrát: 
Kdo si hraje, nezlobí!

Přednášky pro rodiče v ZŠ Komenského

Když jsem začínala lyžovat na Kadle-
čáku, trochu jsem padala. Ale mamka 
tam byla se mnou a pak jsem už jezdila 
docela dobře.                       

Gábina Bendová, 2.b

Žáci ZŠ v Komenského ulici
Foto: Mgr. Hana Štercová

Další fotografie na 
www.zskomenskehosns.cz 

Karneval s Rolničkou posedmé

V sobotu 13. února si to do Společen-
ského sálu ve Světlé namířili všichni 
milovníci masopustního veselí. Mode-
rátorka Anička přivítala letos víc než sto 
padesát dětí v maskách, které čekalo bu-
jaré odpoledne. Všichni si mohli zatan-
čit, děti si mohly zasoutěžit v různých 
disciplínách a vyhrát řadu sladkostí. 

Karneval vrcholil vyhlášením nej-
krásnější masky: opět zvítězili všichni 

a každý si odnesl cenu v podobě vý-
borného zákusku. Pak už bylo třeba jen 
vydat výhry v tombole, jejíž výtěžek 
poputuje i letos do daleké Indie slečně 
Ashmitě Motnero, která tak bude moci 
chodit celý rok do školy (bude stačit na 
novou uniformu, učebnice, aktovku, jíd-
lo a zbude i na malý dárek k Vánocům).

R. B.

▶
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skehosns.cz. Cyklus uzavřela 26. 1. 
beseda s ředitelkou Pedagogicko-psy-
chologické poradny Mgr. Evou Stlouka-
lovou, při které rodiče mohli konzultovat 
zejména odklady školní docházky. Paní 
ředitelka dále seznámila rodiče a peda-
gogy s prací poradny. Součástí akce byla 
také možnost vyzkoušet si počítačový 
program školní zralosti v naší  učebně 
informatiky. Děkujeme všem lektorkám, 
které připravily zajímavé přednášky, 
a všem rodičům i učitelům za jejich 
účast.

J. M.

▶ Sněženky a machři…

Zima k nám přichází ve znamení 
mrazu, ledu, jinovatky – prostě zimy. 
Toto se stalo inspirací pro žáky I. B 
a III. odd. ŠD ZŠ Lánecká, aby usku-

tečnili plán, prožít jeden zimní týden 
úplně jinak než obyčejně. 

Během projektu Ledový týden se 
děti blíže seznámily se zimními mě-
síci, zimními sporty a radovánkami, 
s životem zvířat v zimě a péčí o ně. At-
mosféru Ledového týdne umocnila spo-
lečná četba pohádky Sněhová královna 
dánského pohádkáře Hanse Christiana 
Andersena. Děti během projektu plni-
ly výukové úkoly pomocí pracovních 
listů. Skupinovou prací si zhotovily 
ledové království z velkých kartono-
vých krabic, zasoutěžily si se sněhovou 
vločkou a koulí, zhotovily si lojové 
koule se zrníčky pro ptáčky. Zavěsily je 
na stromy před okny třídy a během dne 
tak mohly pozorovat, jaký mají o ně 
ptáčkové zájem. Dalším zpestřením se 
stala promenáda děvčat převlečených 
za ledové královny, a chlapců za ledové 
prince. Na závěr projektu Ledový týden 
proběhlo společné bobování, stavění 
sněhuláků a iglú. Po splnění všech úko-
lů byly děti odměněny „sněhuláckou 
medailí“.

Jana Křížová, 
Blanka Zmrhalová

Ledový týden

…jak na lyžích, tak na snowboardech

Od pondělka do pátku, týden v lednu 
a týden v únoru, jsme trávili na kurzu 
lyžování a snowboardování na Kadlečá-
ku. V lednu brázdili svah osmé a v únoru 
sedmé ročníky ZŠ Lánecká. Téměř se-
dmdesát žáků bravurně zvládlo týdenní 
trénink a že to vždycky nebyla „sranda“.

Styl jízdy jsme pilovali od milého rána 
na parádně upraveném „manšestru“ za 
pomoci našich šikovných instruktorů 
a podpory obsluhy vleku i bufetu, která 
se nestačila ohánět. Možná že i díky čaji 
s citronem, tatrankám, párkům v rohlíku 
či výtečným hamburgerům jsme v pátek 
kurz úspěšně zakončili obřím slalomem 
na čas. I úplní začátečníci projížděli 
všechny branky v rekordních časech. 

Škoda, že už je po všem, bylo to moc 
fajn!

Velké poděkování si zaslouží pan Koří-
nek a pár rodičů či dědečků, bez kterých 
bychom museli na Kadleček ťapat pěšky. 
Děkujeme.

7. A, 7.B, 8.A & 8.B 
 ZŠ Lánecká
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Bylo to takové obyčejné každodenní 
únorové ráno. Čtyři kluci – Honza, Jonáš, 
Michal a Ondra – se vydali ulicí, která 
vede od jejich domovů, společně do 
školy. Hlavami jim běhaly myšlenky na 

zkoušení nebo písemky, které je ten den 
třeba čekaly. Možná si povídali o fotbale, 
florbale, tenise. O tom, která se jim líbí 
dívka. A najednou… Obyčejné každoden-
ní únorové ráno přestalo být obyčejným. 
Před chlapci se ve sněhu objevil balíček 
bankovek, kterých bylo rovných dvanáct 
tisíc. Nastala zkouška jejich charakteru.  
Nevím, co se v tu chvíli odehrávalo v je-
jich střapatých hlavách. 

Ráno, když jsem vstoupila do třídy, jako 
první mě uvítaly rozzářené oči Jonáše 
a Ondry a jejich věta: „Paní učitelko, našli 
jsme dvanáct tisíc a odevzdali jsme je na 
radnici. Jen nevíme, jestli ve sněhu ještě 
nějaké bankovky nezůstaly.“ V tu chvíli 
jsem věděla, že přede mnou stojí mladí 
charakterní kluci, před kterými je potřeba 
smeknout. Ještě jednou je chci velmi po-
chválit a ocenit jejich rozhodnutí. Velice si 
vážím toho, jací jsou.

Na závěr tohoto krátkého příběhu pojď-
me a zkusme se zamyslet nad otázkou: 
Udělali bychom to také tak, být na jejich 
místě?

Mgr. Eva Milfaitová
třídní učitelka. 5.a ZŠ Lánecká

Jsou báječní a zaslouží si obdiv!

Shora zleva Michal Slabík, Jonáš Slabík, 
Jan Dvořák a Ondřej Zmrhal

Světeláci v České televizi

Ve středu 17. února se žáci 5. tříd 
Základní školy v Lánecké ul. zúčastnili 
v brněnském televizním studiu natáčení 
soutěžního pořadu pro mládež Věříš si? 
Pořad se soutěžícími ze Světlé, Tomášem 

Böhmem a Katkou Polákovou, uvede ČT 
1 v pondělí 22. března odpoledne a v re-
príze ve čtvrtek 25. března na ČT 2.

-jív-
Foto: Mgr. Eva Milfaitová

Výprava do brněnské televize 
z pohledu soutěžících
Kdo s tím přišel?
Tomáš Böhm, zhruba v půlce září. 

Odezva byla rychlá. V listopadu se 
nám ozvala produkční z televize p. Pe-
likánová – vybrali nás!

Cesta do Brna
Pro většinu cestujících byla dlouhá, 

protože nebyli natěšeni jen soutěžící, 
ale i diváci.

Příjezd do Brna
Po příjezdu jsme zamířili k budově 

České televize. Tam jsme se ohlásili 
a vypravili se na hodinovou vycházku 
po městě. 

Česká televize – příprava soutěží-
cích

Nejdříve jsme v salónku snědli jídlo, 
které jsme si koupili během vycházky. 
Uprostřed našeho obědvání pro nás 
přišla paní Pelikánová – produkční. 
Odvedla nás do kostymérny a losovali 
jsme si barvy triček. Potom nám nale-
pili na trička jmenovky a následovala 
výprava do studia.

Seznámení se studiem „Věříš si ?“
Ze všeho nejdříve nás naučili sázet si 

na výkon v disciplíně a volit odpovědi 
v kvízu. Pak následovala zkouška tre-
nažérů (disciplína triatlon). Nechybělo 
ani vylepšení našich obličejů v mas-
kérně.

Natáčení pořadu
Po namaskování následoval přesun 

pro mikrofony. Každý se posadil na 
své místo a natáčení. začalo. Probíha-
lo celkem rychle, protože jak my, tak 
i diváci, byli velice šikovní. A jak to 
dopadlo? To se dozvíte 22. března na 
ČT 1 v 15.30 hod.

Za soutěžící z 5. A 
Kačka Poláková 

a Tom Böhm

A jak to viděli spolužáci?
Začalo to tím, že nás Tomáš Böhm 

přihlásil do soutěže s názvem Věříš 
si? Měli jsme veliké štěstí – vybrali 
nás! Den před soutěží jsme nakreslili 
transparenty. Bylo jisté, že bude sou-
těžit Tomáš Böhm. Dodatečně se ale 
uvolnilo ještě jedno místo a to hned 
zabrala Kačka Poláková.

Další den jsme odjížděli od školy 
v deset hodin. Do Brna jsme přijeli 
o půl dvanácté. Ohlásili jsme příjezd 
v brněnské televizi a šli jsme na- ▶

Fandící diváci
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Nové metody interaktivní výuky 

Světelské gymnázium využívá me-
tod interaktivní výuky řadu let. První 
interaktivní tabule Activboard byla 
pořízena již v roce 2006, v dalších dvou 
letech přibyly na základě požadavků 
a trendů výuky ještě dvě tabule Smart-
board. 

Když se v roce 2008 objevila šance 
zapojit se do projektu nových metod in-
teraktivní výuky a díky němu získat nové 
zkušenosti a další vybavení, neváhali jsme  
a do projektu ihned vstoupili. 

Ve Světlé n. S. je do projektu zapojeno 7 
vyučujících různých předmětů – českého 
jazyka, německého jazyka, anglického 
a francouzského jazyka, biologie a ze-
měpisu. Jejich úkolem je během tří násle-
dujících let zpracovat pro každý z výše 
uvedených předmětů sadu 25 interaktiv-
ních výukových sešitů s tématy, které jim 
přidělila předmětová komise projektu. 
Zpracované sešity budou předmětovou 
komisí hodnoceny a připomínkovány, aby 
výsledný produkt byl kvalitní. Veškeré 
v projektu vzniklé výukové sešity budou 
po skončení projektu volně dostupné 
a bude s nimi ve svých hodinách moci 
pracovat řada pedagogů a žáků. 

Pojďme se však podívat na novinky 
ve Světlé. 8. ledna zde byla odborným 
pracovníkem firmy namontována první 
tabule Activboard spolu s dataprojek-
torem Hitachi s ultrakrátkou projekční 
vzdáleností. Pro montáž byla vybrána 
jedna z jazykových učeben (učitelé jazyků 
v projektu převažují). A protože je naším 
cílem nejen osazovat moderní techniku, 

vštívit McDonald´s. Ve čtvrt na dvě 
odpoledne jsme se vrátili do studia. 
V šatně televize jsme nazuli pantofle 
a pak ve studiu usedli na divácká mís-
ta. Proběhlo seznámení s moderátory 
a už se natáčelo! Začalo se „zahřívač-
kou“, dále se šlo na triatlon a nám už 
docházely hlasivky. Následoval kvíz 
Tři z devíti - tématy byly Francie, 
Staré pověsti české a Rostliny trochu 
jinak. Pak byla v programu rubrika Se-
znamte se, kde se soutěžící představili. 
Na závěr byla připravena virtuální hra 
s názvem Pingpongové plácání.

Vyhrála Fany, Kačka se umístila na 
druhém místě, Viki na třetím a To-
máš na čtvrtém. Celý den byl skvělý, 
naprosto jsme si to užili! Po natáčení 
nás čekala cesta domů. Provázel nás 
na ní spokojený pocit, že něco umíme 
a dokážeme. 

Za žáky 5.A napsaly 
Terka Fidrmucová, 

Nikča Slavíková 
a Klára Drahozalová

Jak viděli natáčení pořadu ti, kteří 
seděli v hledišti studia
Studio bylo na náš vkus velice malé. 

Naopak nás překvapilo hodně techni-
ky (kamery, světla, monitory). Zaujala 
nás zejména práce mnoha kamerama-
nů. Pořad uváděla moderátorka Kami-
la. Po divácích se chtělo, aby hlasitě 
povzbuzovali všechny čtyři soutěžící 
a podle potřeby tleskali. Pan režisér 
natáčení několikrát stopnul, kvůli 
odpočinku všech zúčastněných, přesu-
nům kulis nebo když se něco nepoved-
lo. Všechno trvalo necelé dvě hodiny. 
Nám se to hodně líbilo a těšíme se na 
22. března, kdy se bude pořad vysílat 
v televizi.

Za třídu 5.B  
Marie Jechová, Filip Volek,

Michal Ptáčník, 
Veronika Němcová

▶

Soutěžící ve studiu: druhá zleva Kateřina 
Poláková, čtvrtý zleva Tomáš Böhm

ale také vytvářen příjemné prostředí, pro-
běhla souběžně komplexní rekonstrukce 
učebny. Byla tedy položena nová podla-
hová krytina, natřeno topení, provedena 
výmalba v teplých pastelových odstínech, 
instalovány nové žaluzie pro zatemnění 
oken, vyměněny dveře, připravena nástěn-

ná prezenční plocha pro studentské práce 
a samozřejmě došlo k úpravám stávajícího 
a výrobě nového nábytku. 

Vzhledem k tomu, že v podzimních 
měsících zde byla instalována keramická 
tabule Triptych, byla učebna pojata jako 

„oboustranná“, tedy žáci zde sedí v dvou 
podélných řadách a vyučující může dle 
potřeb využívat jak tabuli keramickou pro 
psaní poznámek, tak tabuli interaktivní 
a to včetně poslechových cvičení, protože 
tabule má integrovány reproduktory. 

Ve čtvrtek 18. února zde proběhlo ško-
lení metodické komise německého a fran-
couzského jazyka v rámci výše uvedeného 
projektu. Sešlo se zde celkem 10 vyučují-
cích z regionu Vysočina, kterým přednášel 
školitel Ondřej Veselý. Pro učebnu to byla 
premiéra a zúčastnění posluchači odchá-
zeli spokojeni. 

V dubnu 2010 obdrží škola z projektu 
další tabuli, která bude osazena do učebny 
biologie. I zde probíhá poslední dva měsí-
ce intenzivní rekonstrukce včetně nových 
rozvodů elektřiny a sítě pro připojení da-
taprojektoru a interaktivní tabule. Učebna 
bude osazena novým nábytkem – katedrou 
a stolky s bezpečnostními zásuvkami na 
220 V (pro potřeby laboratorních cvičení). 
Pořízeno bylo 11 nových stereoskopických 
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Bali – zážitky z jižní polokoule

lup, fi nální podoba učebny bude hotova 
na konci dubna. Studenti tím získají další 
špičkově vybavené pracoviště pro výuku 
přírodních věd. 

O dalších novinkách týkajících se to-
hoto projektu budeme veřejnost průběžně 
informovat. 

Text a foto: -mš-

Z domova pro seniory

Rok 2010 jsme začali našimi tradič-
ními akcemi. Koncem ledna se u nás 
uskutečnila první přednáška IV. ročníku 
Univerzity slunečního věku. Jejím téma-
tem byl „Český romantismus v hudbě 
se zaměřením na život a dílo Bedřicha 
Smetany“ v podání paní učitelky Danie-
ly Hamaričové.

Na začátku měsíců ledna, února 
i března se uskutečnily naše pravidelné 
Kavárničky, kde jsme popřáli našim 
oslavencům a od února byla pro naše 
klienty zavedena nová volnočasová ak-
tivita: videoprojekce – promítání fi lmů. 
Každých 14 dní budou našim klientům 
na velkém plátně promítány různé akce, 

které se konaly v našem domově, nebo 
skvosty české kinematografi e.

Text a foto: Lucie Coufalová
sociální pracovnice

(pokračování)

Warungy a místní bašta
Warungy jsou stánky s jídlem, které 

se připravuje přímo na ulici. Nabídka 
bývá většinou hodně podobná – sma-
žená rýže či nudle se zeleninou, vajíč-
kem a kousky jakéhosi masa, polévka, 
smažená zelenina apod. Mezi typické 
pokrmy, které známe i u nás, patří 
bami goreng – smažené nudle s kousky 
zeleniny a masa, doplněné o vajíčko, 
štědře zalité sójovou omáčkou a pa-
třičně okořeněné, nebo nasi goreng, 
kde nudle nahrazuje rýže a ostatní je 
stejné. 

V mém oblíbeném warungu připra-
vuje tyto pokrmy postarší paní, její 
manžel má na starosti objednávky. Na 
hygienu se zde moc nehledí – maso 
mají v šuplíku v misce, zeleninu a vej-
ce rovněž. 

Příprava pokrmu probíhá ve vel-
ké pánvi wok přímo před očima zákaz-
níka – mytí se neřeší, mezi připravova-
nými pokrmy se pánev prostě vystříká 
trochou vody z nepříliš čistého ka-
nystru. Ovšem servírování probíhá 
na porcelánové talíře a konzumuje se 
kovovými příbory. 

Zajímavé je, že stánek stojící upro-
střed velkého tržiště se přes den mění 
v malý vozík, zaparkovaný v postranní 

uličce, a staví se teprve v pozdním 
odpoledni. Čas byznysu zde přichází 
hlavně večer a v noci, i kolem půlnoci 
tržiště žije čilým ruchem. 

Majitel stánku si mě oblíbil. Když 
jsem se zastavil potřetí, pokládal mě 
už za štamgasta, chystal mi židličku 
a otvíral chlazené pivo. Na starosti 
měl také kasírování. To byla jeho slab-
ší stránka. Výpočet ceny prováděl na 
umaštěný papír a protože angličtinou 
nevládl, výslednou sumu ukazoval. 
Jeden večer evidentně nebyl ve své 
kůži a když účtoval má dvě piva a nasi 
goreng, pokoušel sám sebe několikrát 
ošidit. Vždy, když mi ukázal cenu, 
byla nižší než uvedená v jeho nabídce. 
Po mém nesouhlasném vrtění hlavou 
se zamyslel, přepočítal a ukázal no-
vou částku, dvakrát jsem musel vrtět 
hlavou, než mu vyšlo správné číslo. 
Nakonec jsme se oba zasmáli, on byl 
spokojen a já rovněž. Takového sym-
paťáka by byla prostě škoda ošidit. 

Aby někdo nemyslel, že na Bali ne-
existují normální a lepší restaurace. 
Existují,a v hojném počtu. Ale také 
s podstatně vyššími cenami. Jeden 
z mých kamarádů nechal v průměrné 
restauraci za večeři to, co mě ve wa-
rungu stačilo na tři prímové večery. 
Protiargumentem je, že ne každý žalu-
dek snese hygienu a mikrofl óru stravy 
připravené ve warungu. ▶

Na tržišti lze shlédnout i netopýra
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Doprava
Místní doprava je kapitola sama pro 

sebe. Jezdí se zde vlevo a klakson musí 
být slyšet. Zpětná zrcátka místní moc 
nepoužívají, ale Evropanovi jsou velmi 
užitečná, pokud se nechce v provozu 

nechat přizabít nebo způsobit doprav-
ní nehodu. 

Asi nejjednodušší je zapůjčit si skútr 
nebo motocykl. Stačí pár šprdlíků 
a o dopravní prostředek je postaráno. 
Půjčit si auto vyjde dráž, ale řízení je 
pro drsnější povahy, vše je obráceně 
a místní se dopravními předpisy moc 
neřídí. Ovšem pokud se cizinec připle-

te k nehodě, byť ji třeba nezavinil, je to 
vždy problém. A dostat se do místního 
vězení není žádný med. Když jsme 
kolem něj projížděli, pohled nebyl 
moc povzbudivý. Prostor obehnaný 
vysokou zdí, ostnaté dráty, v rozích 
strážní věže s kulomety a nad tím pří-
značné jméno Lapak. No, skončit bych 
tu nechtěl. 

Další možností, zejména pokud je 
nás více, je pronajmout auto i s řidi-

▶ čem. Stačí být šikovný a trochu smlou-
vat. Pro naši partu se mi podařilo najít 
šikovného řidiče s mikrobusem. Jen 
pro zajímavost – cesta do pralesa na 
západní Bali nás v osmi lidech vyšla 
cca 10 USD na osobu. Podobný výlet 

nabízeli místní cestovky, ovšem zhru-
ba ve tří až čtyřnásobné cenové relaci. 

A mé vlastní zkušenosti z balijských 
silnic? Vzhledem k tomu, že jsem 
pobýval ve středisku Sanur nedaleko 
centra Bali – města Denpasar, pro 
jeden ze svých cílů na Bali, létání 
na padáku, jsem zvolil Timbis. Coby 
dopravní prostředek na zhruba 40 km 
dlouhou cestu k Timbisu jsem použil 
skútr z místní půjčovny. 

Vyzbrojen znalostí trasy do Timbisu, 
získanou pečlivým studiem Google 
Earth verze 5, jsem statečně jednoho 
rána vyrazil po levé straně do míst-
ního hustého provozu s báglem na 
zádech. Pravdou je, že na mě všichni 

koukali jako na exota, oni místní přece 
jen na skútrech vozí méně rozměrné 
náklady. 

Také jsem se asi líbil místní policii, 
která mě dvakrát během tří dnů za-
stavila a proklepla můj mezinárodní 
řidičák, s nímž ovšem nebyla spoko-
jená a vyžádala si všimné v celkové 
hodnotě 250 000 rupií (v přepočtu 
necelých pět stovek). Jako alternativu 
vždy nabídli cestu na policejní stanici, 
a tak nezbylo než zaplatit. Nicméně je-
den z policistů byl sympaťák a po za-
placení slíbil, že už mě ten den nechytí. 
Jak jsem později zjistil od jednoho ně-
meckého padáčkáře, který zde již rok 
žije a poletuje, odchytávání cizinců 
a jejich pokutování je oblíbenou kra-
tochvílí. Také jeho probírali poměrně 
často a odlehčovali jeho peněžence 
i přes skutečnost, že měl mezinárodní 
řidičák v naprostém pořádku. Poté, co 
si pořídil indonéský a naučil se pár 
frází, začal být úspěšnější a pokuty 
smlouváním sráží zhruba na polovinu. 

Tedy shrnuto, podtrženo – máte-li 
rádi dobrodružství, půjčte si motorku 
a vyrazte do balijského provozu, stojí 
to za to. Samozřejmě s platným mezi-
národním řidičákem, to je nutné!

(pokračování příště)

Text a foto: -mš-

Odpočinek v parčíku

Zpracování rýže

Žena zde slouží i coby dopravní prostředek pro náklad
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Program také naleznete na www.svetlans.cz Změna programu vyhrazena. Telefon 569 496 619. Web: www.365dni.cz

Březen
Pátek 5. 3., 19.30

Trable v ráji (USA) 113´
Komedie
Nádherný exotický ostrov vypadá 
jako ráj, ale je to peklo. 
Hrají: V. Vaughn, J. Favreau
Vstupné: 60 Kč
Od 12 let

Neděle 7. 3., 17.30
Planeta 51 (Velká Británie) 97´
Animovaný
Poklidnou idylku zelených 
obyvatel Planety 51 ruší jen strach 
z mimozemské civilizace.
Vstupné: 70 Kč
Přístupný
Česká verze

Neděle 7. 3., 19.30
Scherlock Holmes (USA) 110´
Akční/krimi. Bojové schopnosti 
a pověstný intelekt pomohou 
odhalit smrtelné spiknutí, které by 
mohlo zničit celou zemi. 
Hrají: R. Downey jr., J. Law
Náhradní termín za odložené 
představení z 14.2.2010!
Vstupné: 70 Kč
Od 12 let

Pátek 12. 3., 17.30
Vyfič! (USA) 111́
Komedie. Místo soutěže krásy si 
zvolí drsný závod na kolečkových 
bruslích. 
Hrají: E. Page, D. Barrymore
Vstupné: 65 Kč
Přístupný

Neděle 14. 3., 19.30
Samec (USA) 97´
Komedie. Touží po něm každá, ale 
ne každá ho může mít. 
Hrají: A. Kutcher, A. Heche
Vstupné: 70 Kč 
Od 12 let

Pátek 19. 3., 19.30
Stínu neutečeš (ČR) 102´
Drama. Pátrání po rodinném 
tajemství, které je ukryto 
v minulosti. 
Hrají: J. Adamovská, P. Landovský
Vstupné: 60 Kč
Přístupný

Neděle 21. 3., 17.30
Princezna a žabák (USA) 91́
Animovaný. Výsledek polibku 
princezny a žabáka je překvapivě 
odlišný.
Vstupné: 70 Kč
Přístupný. Česká verze

Pátek 26. 3., 17.30
Avatar (USA) 166´
Akční sci-fi.  Vítejte v novém světě 
za hranicí vaší fantazie. 
Hrají: S. Worthington, Z. Saldana
Vstupné: 65 Kč
Přístupný. Česká verze

Neděle 28. 3., 19.30
Kawasakiho růže (ČR) 100´
Drama. Za každou lží se skrývá 
pravda a za ní pravda ještě hlubší. 
Hrají: M. Huba, D. Kolářová
Vstupné: 65 Kč
Od 15 let

Středa 31. 3., 17.30
Alvin a Chipmunkové 2 (USA) 
88´
Rodinná komedie
Jsou zpět a nejsou sami. Všichni 
zpívají! Všichni tančí! Všichni 
křičí Alvin!
Vstupné: 60 Kč
Přístupný. Česká verze

Duben

Pátek 9. 4., 17.30
Cesta na Měsíc 3D (USA) 113´
Animovaný/dobrodružný
I. let na Měsíc měl své mouchy.
Vstupné: 65 Kč
Přístupný. Česká verze

Neděle 11. 4., 19.30
Nebe, peklo… zem (Slovensko, 
ČR) 95´
Drama. Nový příběh pro ženy se 
Zuzanou Kanócz v hlavní roli.
Vstupné: 70 Kč
Od 15 let

Změna 
v promítání kina
Vážení návštěvníci kina, 
jak jste již jistě postřehli, od února 

promítáme pouze v pátek a v neděli. 
K tomuto kroku nás vedlo to, že již 
delší dobu jsou nejméně navštěvova-
ná představení právě ve středu. Je to 
asi pochopitelné, uprostřed týdne má 
každý jiné starosti, než se jít bavit.

Ani tato úprava vás neochudí 
o nejnovější filmy, kterých máme 
pro vás připravenou pestrou nabídku. 
V březnu to bude mimo jiné v sou-
časné době nejnavštěvovanější sci-fi 
Avatar, animované pohádky Planeta 
51, Princezna a žabák a drama reži-
séra Jana Hřebejka Kawasakiho růže. 
V dalších měsících například české 
novinky jako je pohádka Dešťová 
víla, či komedie Zdeňka Trošky Dok-
tor od jezera hrochů, natočená podle 
slavné knihy Miloslava Švandrlíka.

Věříme, že vás naše nabídka za-
ujme a těšíme se na vaši návštěvu. 

Za pracovníky Městského kina 
ve Světlé n. S.

Eva Doležalová
17.30 HODIN V NEDĚLI 7.3.

��PLANETA
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Upozornění pro výtvarníky 

Upozorňujeme neprofesionální vý-
tvarníky Světelska na blížící se termín 
jejich tradiční výstavy. Ta letošní se 
uskuteční v termínu od 20. dubna do 
8. května v tanečním sále Společenské-
ho domu ve Světlé n. S.  K možnosti 
zde prezentovat svá díla zveme vedle 
pravidelných vystavovatelů také další 
výtvarníky, kteří mají zájem předvést 
své výtvarné dovednosti návštěvníkům 
výstavy. Bližší informace noví zájemci 
obdrží v kanceláři oddělení kultury 
kulturního zařízení KyTICe, pořadatele 
akce.

Za oddělení kultury KZ KyTICe 
Zdena Horní 

(tel. 569 496 660)
za výtvarníky 
Petr Křivský 

(tel. 724 716 585)

Foto z vernisáže 2009: J. Vála
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Tip na knihu

Obrazová publikace Havlíčkův Brod, 
portrét města zachycuje krásy a atmo-
sféru tohoto města na Sázavě ve všech 
ročních obdobích. Jedná se již o sedmou 
autorskou publikaci z tvorby havlíč-
kobrodského fotografa Vladimíra Kun-
ce, který se na více než 150 fotografiích 
snaží zachytit genia loci svého rodného 
města. Kniha je doplněna překrásnými 
fotografiemi města, které pořídili jeho 
předchůdci před sto lety, především Ol-
dřich Dvořák. Úvodní slovo napsal Miloš 
Tajovský, publikace vznikla za finanční 
pomoci města Havlíčkův Brod, vytiskly 
Tiskárny Havlíčkův Brod a. s., doporu-
čená prodejní cena knihy je 490 Kč.

-jv-

Zpěvník z Havlíčkobrodska

Na sklonku minulého roku vydalo Mu-
zeum Vysočiny Havlíčkův Brod unikátní 
zpěvník Lidové písně z Havlíčkobrod-
ska. Odborně jej zpracovala PhDr. Věra 
Thořová, CSc. z Etnologického ústavu 
Akademie věd ČR z folkloristických sběrů 
z let 1904, 1910 a 1950. Zpěvník lidových 
písní z Havlíčkobrodska představuje dvě 
skupiny písní. První je zastoupena sbír-
kou Boženy Koutníkové z roku 1910, jejíž 
originál je uložen v rukopisných fondech 
Etnologického ústavu AV ČR, písně po-
cházejí ze záznamů od jediné zpěvačky 
Marie Špiclové z Jitkova u Havlíčkova 
Brodu. Druhý oddíl představuje písně 

sebrané PhDr. Věrou Thořovou v letech 
1958-1959 v rámci terénního výzkumu 
v obcích okolo Přibyslavi. Celkově zpěv-
ník obsahuje 142 písní.

Do této doby žádný sborník lidových 
písní z Havlíčkobrodska nikdy vydán ne-
byl, a tak vydavatelé věří, že jej využijí jak 
školy a školská zařízení, místní knihovny, 
tak i jednotlivci z řad veřejnosti. Cena 
knihy je 90 Kč.

-jv-

Pozvánka do městské 
knihovny

Malá ukázka z knižních novinek 
zakoupených od 22. 12. 2009 do 
15. 2. 2010:

Beletrie
Bondy Egon - Ve všední den i v neděli…
  - výbor poezie
Harrisová Lee - Vražda v den svatého 

Valentýna
  - napínavá detektivka
Hrochová Lucie - Přátelství z nebes
  - tak trochu sci-fi dívčí román
Kessler Leo - Potopený konvoj
  - válečný román
Shariff Samia - Má tajemství
  - skutečný příběh muslimské ženy▶

C
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Vaňková Ludmila - Cestou krále
  - 3. díl historické série o Přemyslu 

Otakaru I.

Naučná literatura
Jelínková Jana - Ergoterapie
  - ergoterapie je obor léčebné reha-

bilitace, která provádí nácvik běž-
ných denních činností

Motl Stanislav - Lída Baarová & Joseph 
Goebbels

  - kontroverzní vztah naší slavné he-
rečky

Štýbrová Mirosl. - Boty, botky, botičky
  - historie obuvi od Egypta po sou-

časnost

Knihy pro děti a mládež
Abedi Isabel - Šepot
  - hororový dívčí román
Hanšpachová Jana - Angličtina v říka-

dlech

  - pohybové hry s říkadly pro výuku 
těch nejmenších

Rafaj Luboš - Česká kniha rekordů III
  - neobyčejné výkony převážně oby-

čejných lidí
Eva Kodýmová 

▶

C
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Letošní zima nabídla množství zajímavých situací a pohledů 
Foto: Jaroslav Jenčík (3), Jiří Víšek (2)

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

Regiontour

Tak se jmenuje jeden z nejvýznamněj-
ších mezinárodních veletrhů ve střední 
Evropě zaměřený na regiony. Letošní 
19. ročník se konal na brněnském vý-
stavišti ve dnech 14. až 17. ledna a byl 
tou nejlepší příležitostí, jak se seznámit 
s širokou nabídkou služeb v oblasti ces-
tování a cestovního ruchu. 

Veletrh se včetně doprovodného pro-
gramu přestěhoval do nejnovějšího a nej-
modernějšího multifunkčního pavilonu 
P umístěného v zadní části výstaviště. Je 
tvořený ocelovou nosnou konstrukcí 
s minimem sloupů na ploše a v celém 
brněnském areálu je největší, jeho vnitřní 
rozměry jsou 200 x 80 metrů, světlá výška 

až 12 m, únosnost podlahy 10 000 kg/m2 je 
dostatečná i pro nejtěžší exponáty. Sou-
částí pavilonu je samostatná vstupní hala 
s pokladnami, registrací, šatnami a třemi 
stabilními přednáškovými sály. 

V první den veletrhu prošlo branami 
výstaviště téměř 11 tisíc návštěvníků, cel-
ková návštěvnost podle odhadu překonala 
loňských 32 tisíc osob. 

Na veletrhu se prezentovaly jednotlivé 
kraje, regiony a mikroregiony, města, 
obce, turistická informační centra, kul-
turně historické památky, hrady, zámky, 
muzea a galerie, atraktivní přírodní oblas-
ti a lokality, pěší turistika, cykloturistika, 
zimní sporty, vodní sporty, golf a minigolf, 
vinařské oblasti i gastronomické regionál-
ní speciality.

Letošní expozice kraje Vysočina byla 
řešena jako otevřený prostor, do něhož 
mohli návštěvníci při jednotlivých ▶
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prezentacích vstoupit a zažít přímý 
kontakt s účinkujícími. Nebo jen posedět 
u občerstvení při přátelské besedě. Po 
obvodu byl tento prostor obklopen stánky 
jednotlivých měst s bohatou nabídkou pro-
pagačních materiálů. Celkem se na stánku 
kraje Vysočina představilo 37 měst a orga-
nizací, nechyběla ani Světlá nad Sázavou 
s propagačními materiály Středověké 
podzemí a Tucet zastávek Posázavského 
pacifiku.

Kraj Vysočina chce v letošním roce při-
lákat české i zahraniční návštěvníky nejen 
na krásy přírody, ale také na 150. výročí 
narození slavného regionálního rodáka 
a světoznámého hudebního skladatele 
Gustava Mahlera, které bude reflektovat 
celá řada akcí, od výstav a speciálně při-
pravených turistických tras až po prohlíd-
ky rekonstruovaného rodného domu. Se 
zajímavou turistickou nabídkou přišla také 
Jaderná elektrárna Dukovany, která letos 
slaví 25 let své existence. V zimě se stará 
o lyžařské stopy a od 1. května do 30. září 
připravuje nabídku pro cyklisty, která 
spočívá v možnosti vypůjčit si elektrokolo 
na projížďky po okolí. Muzeum rekordů 
a kuriozit v Pelhřimově, které patří k tra-
dičním vystavovatelům, připravilo ve své 
expozici dva XXL exponáty – obří čajo-
vou konvice a hrnec na 5000 porcí polév-
ky, které jsou největšími kusy svého druhu 
v České republice. 

Na několika místech vystupovaly kapely 
nebo folklorní soubory. Město Písek pou-
talo pozornost kolemjdoucích hromadou 
písku, kvalitu cyklostezek regionu Orlické 
hory a Podorlicko propagovala orlická 
cyklokrálovna Renata se svojí družinou 
v historickém kostýmu a s in-line střevíč-
ky, mohli jste také potkat vojáka v unifor-
mě z doby napoleonských válek – jinak 
Ivana Křivánka, člena Gardy d Áusterlitz, 
dvojnásobného mistra světa a držitele 
deseti světových rekordů, který se mezi 
návštěvníky projížděl na replice historické 
dřevěné dresiny (kole bez pedálů) barona 
K. F. Draise z roku 1817.

Ale vraťme se k nám, na Vysočinu. 
Čerstvou novinkou, ještě vonící tiskařskou 
barvou, byla brožura formátu A4 s ná-
zvem Tipy na výlety. Je to již její čtvrté vy-
dání, první z roku 2003 nabízelo osm tipů, 
to současné již přišlo s celou stovkou. Na 
veletrhu měl také veřejnou premiéru nový 
prezentační film, ketrý pro kraj Vysočina 
natočil a režíroval Robert Sedláček, autor 
snímků Muži v říji a Pravidla lži. Šest-
náct minut dlouhý propagační dokument 
zachycuje ve zkratce kouzlo Vysočiny, 
především atmosféru našeho kraje a mů-

že být opravdovým lákadlem k návštěvě 
našeho regionu. Jsou v něm prezentována 
města, památky, příroda, tradiční průmysl 
i zvyky. Stručný komentář je připraven 
v různých jazycích, aby mohl sloužit i pro 
zahraniční prezentaci. Na jaře bude ve 
formě DVD k dispozici na krajském úřadě 
i v turistických informačních střediscích 
měst.

Veletrh provázela široká nabídka dopro-
vodných konferencí, prezentací a soutěží, 
z níž nejvýznamnější byl 13. festival filmů, 
fotografií a publikací s cestovatelskou 

tematikou GO KAMERA 2010. Vysoči-
na uspěla i v doprovodných programech 
veletrhu. V soutěži o nejlepší produkt 
cestovního ruchu s akcentem na propaga-
ci regionů obdržela Telč od Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR jedno z nejvyšších 
ocenění – Grand prix – speciální cenu za 
nejlepší jednotnou kampaň. 

Soutěž „O nejhezčí turistickou pohled-
nici České republiky“ se konala již potři-
nácté, ale na Regiontouru měla premiéru. 
Návštěvníci veletrhu vybírali vítěze ze 
114 pohlednic od 46 autorů, vítězem se 
stala velkoformátová pohlednice s pano-
ramatem Nymburka. Druhé místo patří 
pohlednici Hluboké nad Vltavou od Aleše 
Motejla a třetí skončil Pozdrav z Českého 
středohoří autora Daniela Fikera. Není 
bez zajímavosti, že na všech vítězných 
pohlednicích je jediný snímek, přestože 
prodejně úspěšnější jsou pohlednice 
komponované. Cílem soutěže je přede-
vším zviditelnění a podpora kvalitních 
pohlednic, které jsou základem turistické 
propagace a narozdíl od jiných propagač-
ních materiálů nekončí v koši, ale stávají 

▶

Produkce staročeských šlágrů krátce po zahájení

Oznámení

Dne 1. 2. 2010 zahájily Psychocentrum 
– manželská a rodinná poradna kraje Vy-
sočina a Intervenční centrum pro osoby 
ohrožené domácím násilím kraje Vy-
sočina činnost detašovaného pracoviště 
v Havlíčkově Brodě. Najdete je v Dobrov-
ského ulici čp. 2915, v 1. poschodí budovy. 
Dveře konzultační místnosti jsou zřetelně 
označeny cedulemi s názvy služby.

Provozní doba: 
 • po 11-13 hod. a 14-18 hod., konzul-

tace pouze po předchozí telefonické 
dohodě

 • konzultant manželské a rodinné 
poradny, tel. č.734 354 085, objed-
návat se lze od po-čt  16-19 hod.,  pá 
13-16 hod.

 • konzultant intervenčního centra 
pro osoby ohrožené domácím nási-
lím, tel. č. 606 520 546, objednávat 
se lze po-pá 8-17 hod.

Jana Lálová, zástupkyně ředitelky

se častokrát předmětem sbírky a časem 
historickým dokumentem. 

Na závěr ještě poznámku, že souběžně 
se v pavilonu F konal jubilejní 20. meziná-
rodní veletrh průmyslu cestovního ruchu 
GO, který návštěvníkům přinesl inspiraci 
k zahraničním cestám a pobytům. V na-
bídce jeho vystavovatelů – tuzemských 
cestovních kanceláří a agentur, zahranič-
ních turistických centrál i poskytovatelů 
služeb cestovního ruchu – se objevilo 
rekordních 120 zahraničních destinací. 

Text a foto: Jaroslav Vála
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Tříkrálová sbírka se vydařila

Tříkrálová sbírka 2010 se v našem 
městě a okolních vesnicích konala ve 
dnech 8. a 9. ledna. Koledníčci a vedoucí 
skupinek se sešli na faře, kde se oblékli, 
dostali zapečetěnou pokladničku, tašku 
s cukříky a kalendáříky, svěcenou křídu 
a poté se všichni přesunuli do kostela sv. 
Václava, kde byla sloužena mše svatá. Po 
závěrečném požehnání se již všech 20 
skupinek rozešlo po městě a okolí. Po-
časí k nim bylo shovívavější než v před-
chozích letech, nebyl mráz ani silný vítr, 
jen na cestu koledníčkům poletoval sníh, 
chvílemi více, chvílemi méně. No, a jak 
celodenní koledování dopadlo? Malí 
koledníčci byli sice unavení, ale nadše-
ní, jelikož ve většině domácností se jim 
dostalo vřelého přivítání, příspěvku do 
kasičky a někde dostali i něco dobrého 
na cestu. 

Tímto chci poděkovat všem, kteří 
koledníčkům otevřeli nejenom dveře 
a srdce, ale i svou peněženku, jelikož 

výsledek sbírky předčil naše očekává-
ní. Letos jsme vybrali do pokladniček 
neuvěřitelných 76 822 Kč, což je skoro 
o 20 000 Kč více než loni. Vím, že pro 
většinu z vás byl loňský rok těžký a pro-
to si velice vážím toho, že i v krizovém 
roce dokážete myslet na druhé a přispět, 
takže ještě jednou děkujeme.

Zároveň také musím poděkovat všem, 
kteří se na této akci podíleli. Takže 
díky patří v první řadě koledníčkům, 
kteří chodí rádi, i když je počasí někdy 
velmi nevlídné, jejich rodičům a vedou-
cím skupinek. Díky patří také všem 
ochotným hospodyňkám, které napekly 
spoustu buchet a koláčů, ženám, které 
koledníčkům po celý den vytvářely 
zázemí na faře, takže měli k dispozici 
nejenom teplý čaj, ale i výborný oběd. 
Poděkování patří také všem, kteří 
mysleli ve svých modlitbách na zdárný 
průběh sbírky.  

Jana Ptáčníková

Na památníku do Skotska pracovali Světeláci

Jistě jste zaznamenali v médiích, 
že ve skotském městečku Arisaig byl 
11. listopadu 2009 s velkou slávou 
odhalen památník připomínající asi tři 
stovky československých parašutistů, 
kteří zde za druhé světové války prošli 
speciálním výcvikem před vysazením 
v okupované Evropě. Byli mezi nimi 
například i Jozef Gabčík a Jan Ku-
biš, kteří spolu s dalšími parašutisty 

zahynuli po atentátu na Reinharda 
Heydricha. 

Odhalení památníku na břehu moře 
se zúčastnilo i několik veteránů, ab-
solventů tehdejších speciálních kurzů: 
Jaroslav Klemeš, který je jedním ze 
dvou posledních žijících „skokanů“, 
byl vysazen v únoru 1945 u Chrudimi, 
dále Tomáš Sedláček a Jan Bačík. Slav-
nostnímu aktu byla přítomna delegace 

Ministerstva obrany ČR, vedená ná-
městkem ministra Ing. Janem Fulíkem, 
památník slavnostně odhalili lord vy-
soký komisař George Reid a prezident 
republiky Václav Klaus.

Plastika ze žuly, kterou podle návrhu 
akademického sochaře Josefa Vajce vy-
pracovalo kamenictví Svoboda v Peč-
kách (u Kolína), představuje „zmuch-
laný“ padák po přistání. Zmíněné 

kamenictví zadalo realizaci světelským 
kamenosochařům Petrovi Šebestovi 
a jeho synovi. Plastika je z masivního 
materiálu, protože stojí na břehu, který 
nezřídka bičuje vítr rychlostí přesahu-
jící sto kilometrů v hodině a který je 
často skrápěn mořskou vodou. 

Celý projekt inicioval český honorár-
ní konzul v Edinburghu Dr. Paul Millar, 
který také zorganizoval sbírku na vý-
stavbu památníku. Ten byl vybudován 
nejen jako připomínka hrdinství našich 
vojáků, ale i jako pietní místo a válečný 
hrob těch, kteří jsou uloženi k věčnému 
odpočinku neznámo kde.

J. R.
Foto: Petr Šebesta ml. (2), archiv (1)

Psí pohroma

Dostali jsme do redakce dopis čtená-
ře, který otiskujeme v původním znění.

V říjnovém Zpravodaji jsem četl článek 
podepsaný pracovníkem odboru životní-
ho prostředí ohledně stížností na toulavé 
kočky. Ty jsme vlastně „vyrobili“ sami 
odložením nepohodlné hračky za cizí plot. 
Tak jsem získal kočku i já na zahradu 
a nyní mám s kočkami jiné zkušenosti než 
stěžovatel. Musíte ji nechat odčervit a vy-
kastrovat, aby si s ní mohly hrát děti.

Že dělají z hladu nepořádek v popel-
nicích je vlastně výsledkem našeho ▶
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ZPRÁVY Z KRAJE

Kraj bude na poplatky 
dál poskytovat dary
Kraj Vysočina od 1. února 2010 

umožní pacientům zdravotnických 
zařízení žádat o dar za uhrazené regu-
lační poplatky. Lidé mohou o peníze ve 
výši uhrazených regulačních poplatků 
žádat prostřednictvím následné písem-
né darovací smlouvy. Kraj Vysočina má 
za tímto účelem v rozpočtu připraveno 
55,5 mil. korun. 

Důvodem této administrativní změny 
je platná evropská legislativa, která kraji 
nedovoluje poskytnout jednotlivým ne-
mocnicím další prostředky podpory k ře-
šení darů za poplatky jako dosud. Úředně 
stanovený limit by některá krajská zaříze-
ní překročila již v únoru letošního roku. 

„Lidé mohou peníze za poplatky dostávat 
dál. Od 1. února je řešením uzavírání 
individuálních darovacích smluv s kra-
jem Vysočina,“ vysvětlil hejtman kraje 
Vysočina Jiří Běhounek. Kraj Vysočina 
připravuje k tomuto postupu informační 
kampaň na svých www, na www nemoc-
nic a v krajských novinách Kraj Vysočina. 

„Od února pacient regulační poplatek za-
platí a pokud bude mít zájem o dar, nechá 
si vystavit účetní doklad a připojí jej k vy-
plněné darovací smlouvě, kterou odevzdá 
nebo odešle na krajský úřad. My mu je, po 
schválení Radou kraje Vysočina, proplatí-
me způsobem, který si zvolí – na bankovní 

lajdáctví. Stačí jen důsledně popel-
nice zavírat.

Dcera bydlí v Čapkově ulici a její dvě 
dcerky se dožadovaly kočky. A kolem 
jejich koček se začaly dít podivné udá-
losti. První přiběhla s drátěným okem 
na krku a další v pořadí byly otráveny. 
Je to potvrzeno zvěrolékařem. Nyní 
mají další kočku a jaký ji čeká z jara 
osud, lze se jen domýšlet.

Komu kočky vadí, nevím. Otrávenou 
návnadu lze položit na svém pozemku. 
Kočka je vlastně malá šelma a pud 
jí velí lovit a ploty neuznává. Potom 
snadno narazí na jed ve voňavé návna-
dě a sežere ho. Co by se ale stalo, kdy-
by se s takovým úlovkem chtěla doma 
pochlubit a poponesla ho? Mohlo by 
se stát, že by otrávený buřt našlo malé 
dítě a „ochutnalo“. Následky raději 
nedomýšlet.

Mám radu pro dotyčného milovní-
ka pořádku. Vstupte do služeb města, 
stopujte psy a pokud páníček neuklidí 
exkrement svého miláčka, napomeňte 
ho. Majitele, psovi je to jedno. V sou-
časné době padá sníh a mrzne a tak se 
všude objevují psí výkaly, každá hrouda 
je žlutá od psí moči a v tom všem se po-
hybujeme i s malými dětmi. V zelené ve-
getaci to nebude vidět, ale cítit. Odbor 
životního prostředí by se nyní měl projít 
po sídlišti nebo podél řeky a  přijmout 
radikální řešení. Statistiky udávají po-
měr majitelů psů kontra nevlastníci 1:4, 
většina má právo se ozvat.

V. Pohanka

▶

Naše kulturní akce Pohádkový les 
Josefodol byla vybrána mezi 30 nej-
úspěšnějších nominací v anketě Zlatá 
Jeřabina – cena za kulturní počin roku 
2009 v kategorii Kulturní aktivita. Cí-
lem ankety je poukázat na množství 
zajímavých kulturních akcí probíhají-
cích v kraji Vysočina a na péči o jeho 
kulturní památky. Nominovány mohly 
být mj. zajímavé koncerty, festivaly, 
divadelní a hudební přehlídky po-
řádané v našem kraji, ediční počiny, 
muzejní expozice a výstavy. O vítězi 
rozhodnete vy prostřednictvím svých 
hlasů, které po zahájení hlasování 
zašlete ve prospěch konkrétního sou-
těžního počinu.

Ze zmíněných 30 nominací budou na 
základě hlasování veřejnosti vybrány 

3 nejúspěšnější akce. Hlasování bude 
probíhat od 1. března do 9. dubna. 
Hlasovat na podporu naší akce můžete 
přímo na webových stránkách kraje 
Vysočina www.kr-vysocina.cz, infor-
mace jsou k dispozici v sekci kultura 
a památky. Anketní lístky budou také 
součástí únorového vydání novin Kraj 
Vysočina.

Výherci ankety obdrží Cenu kraje 
Vysočina za kulturní počin roku 2009 
– Zlatá jeřabina. Slavnostní vyhlášení 
výsledků se uskuteční v květnu letoš-
ního roku v Horáckém divadle Jihlava. 

Děkujeme za vaši případnou podpo-
ru a těšíme se 22. 5. 2010 na shledanou 
v Pohádkovém lese Josefodol.

Eva Bezoušková

Zlatá jeřabina 2009

účet nebo složenkou,“ doplnil hejtman Jiří 
Běhounek.

Postup v případě zájmu o dar:
1)  Po ošetření (hospitalizaci) si vyžádej-

te doklad o vámi uhrazeném regulač-
ním poplatku.

2)  Do předtištěného návrhu Darovací 
smlouvy doplňte své kontaktní údaje 
a další uvedené informace (zejména 
zvolený způsob proplacení daru),

3)  k doplněnému návrhu Darovací 
smlouvy připojte originály dokladů 
o úhradě regulačního poplatku,

4)  smlouvu odešlete nebo odevzdejte na 
předepsané adrese (nejlépe v obálce 
označené „POPLATKY“)

Podpisem Darovací smlouvy žadatel 
stvrzuje správnost uvedených i doplně-
ných údajů.

Žádost o dar bude Rada kraje Vysoči-
na schvalovat hromadně každé čtvrtletí. 
V případě nejasností může veřejnost 
využít speciální mailovou adresu po-
platky@kr-vysocina.cz, v prvních 
týdnech zavedení systému darů bude 
funkční v úředních hodinách také in-
formační telefonní číslo 564 602 328. 
Návrh darovací smlouvy bude v únoru 
k dispozici ve všech krajských nemoc-
nicích, na recepci sídla kraje Vysočina 
v Jihlavě a v elektronické podobě také 
na www.kr-vysocina.cz, www.zdravi-

-vysociny.cz a na www všech krajských 
nemocnic (Nemocnice Havlíčkův Brod, 
Nemocnice Jihlava, Nemocnice Nové 
Město na Moravě, Nemocnice Pelhři-
mov a Nemocnice Třebíč).

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina, Jihlava

Od ledna 2010 dochází ke snížení 
příspěvku na provoz motorového 
vozidla
Na základě vyhlášky ministerstva 

práce a sociálních věcí č. 451/2009 
Sb., se od 1. ledna 2010 snižuje výše 
příspěvku na provoz motorového vo-
zidla. U osob, jejichž zdravotní stav 
odůvodňuje přiznání mimořádných 
výhod II. stupně, se jedná o snížení 
o 50 %, a u osob jejichž zdravotní stav 
odůvodňuje přiznání mimořádných 
výhod III. stupně, o 20 %. Snížení se 
netýká rodičů dětí s onkologickým 
onemocněním.
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Nově tak příspěvek na provoz motorové-
ho vozidla v roce 2010 činí:
 • 7 920 Kč pro občany, jejichž zdra-

votní postižení odůvodňuje přizná-
ní mimořádných výhod III. stupně 
(3 360 Kč u jednostopých vozidel)

 • 3 000 Kč pro občany, jejichž zdra-
votní postižení odůvodňuje přizná-
ní mimořádných výhod II. stupně 
(1 150 Kč u jednostopých vozidel)

 • 9 900 Kč pro rodiče dětí s onkologic-
kým onemocněním (4 200 Kč u jed-
nostopých vozidel)

Rovněž se snižuje počet ujetých kilo-
metrů, který zakládá nárok na zvýšení 
dávky. V praxi to znamená zvýhodnění 
pro handicapované osoby, o vyšší dávku 
budou moci požádat v případě, že ujedou 
méně kilometrů. Konkrétně místo dřívěj-
ších 9 000 km už dojde ke zvýšení dávek 
po najetých 7 000 km.

Marie Nápravníková, 
odbor sociálních věcí

Krajský úřad kraje Vysočina, Jihlava

Sklářská hut́ Jakub v televizi

Brněnská redakce České televize uvádí 
od ledna letošního roku na televizním 
kanálu ČT2 další díly zábavně publicistic-
kého pořadu Památky na prodej, který si 
dal do vínku záchranu našich kulturních 
a technických památek pro příští generace. 

V sobotu 3. dubna v 18 hod. se bude 
v tomto pořadu nabízet k prodeji známá 
sklářská huť Jakub v Tasicích u Ledče nad 
Sázavou, která je patrně nejstarší dochova-
nou sklárnou s tradiční výrobou užitkové-
ho skla ve střední Evropě. Tuto technickou 

památku zpopularizoval úspěšný televizní 
seriál Jaroslava Dietla Synové a dcery Ja-
kuba Skláře. Až přijde čas jarních výletů, 
bude návštěva sklárny v Tasicích tipem na 
výlet, vždyť to ze Světlé není daleko. 

 jív
foto: M. M.

Sklárna Tasice v zimě

ZŠ Komenského – masopust 

Masopust je lidový svátek, který je 
podřízen běhu církevního kalendáře. 
Slaví se ve dnech předcházejících Po-
peleční středě, kterou začíná 40denní 
půst před Velikonocemi. Vyvrcho-
lením masopustu je úterý s průvody 
maškar. 

A právě tento zvyk se 16. února po-
kusili v našem městě obnovit. Učitelé, 
žáci a jejich rodiče se inspirovali lidovou 
tradicí a připravili pestrý průvod, ve 
kterém nechyběly postavy laufra s paní-
mámou, „slaměného“, Žida, rasa, Turků. 
Fantazii se meze nekladly, a tak více než 

dvě stovky masek za doprovodu tradiční 
muziky přilákaly i velký počet diváků. 

Program začal před radnicí žádostí 
o povolení maškary u paní starostky, 
dále pokračoval tradičními písněmi 
a tanci a vyvrcholil odsouzením ko-
bylky za všechny hříchy školy i města. 

Diváci byli pro zdraví a štěstí namalová-
ni černou a červenou barvou a také po-
hoštěni chlebem se sádlem a tradičními 
koblihami (ty pro nás sponzorsky upekli 
v nové provozovně pana Rázla Montraz 
stavební s. r. o.).

Poděkování patří těm, kdo vyrobili 
masky a pobavili diváky, dále také ve-
dení města, městské policii, sponzorům 
a všem, kdo se přišli na masopustní rej 
podívat. 

Věříme, že se nám podařilo obnovit 
tradici, která byla ve Světlé n. S. po 
mnoho let opomenuta.

J. M.
Foto: Jaroslav Vála

Masopustní rej
Naše škola se letos rozhodla připome-

nout si staré masopustní zvyky. Nejprve 
jsme si ve škole o masopustu povídali. 
Žáci dostali za úkol připravit si karne-
valové masky, které měly představovat 
řemeslníky, zvířátka nebo pohádkové 
bytosti.

V úterý ve 13 hodin vyšel průvod od 
školy směrem na náměstí. V čele průvo-
du šel laufr a Turci, nevěsta se ženichem, 
smrtka, kominík a pak mnoho dalších 
masek. Některé byly opravdu pěkné, ▶
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V sobotu 13. března 2010 zavítá do 
Světlé n. S. závod rádiem řízených mo-
delů soutěžních vozů. K vidění budou 
desetkrát zmenšené závodní speciály, 
které bude pohánět ekologický elektro-
motor. 1. RC Rally Světlá se odehraje 
na dopravním hřišti Základní školy 
Lánecká jako první letošní podnik, za-
počítávaný do šampionátu RC Rally Tá-
bor 2010. Všichni příznivci motorismu 
a modelaření jsou srdečně zváni. Start 
závodu je v 9:00 hod., předpokládaný cíl 
v 18:00 hod. 

Více informací lze najít na www.rc-
-tabor.com.

-mš-

RC Rally Světlá

někde dokonce nebylo ani poznat, kdo 
se pod převlekem skrývá. 

Před radnicí požádal laufr paní sta-
rostku o povolení k tanci. Začala hrát 
hudba a masky se daly do tance. Žáci 
zpívali masopustní písně. Chlapci ze 
6. třídy předvedli šavlový tanec. Rozdá-
valy se koblížky a chléb se sádlem. Na 
závěr přečetl ras kobylce soupis hříchů, 
kterých se měla dopustit. Dával jí za 
vinu i špatné známky žáků a nedostatek 
parkovacích míst na náměstí. Řezník 
pak kobylku popravil.

Masopustní průvod se mi líbil. Dozvě-
děla jsem se mnoho o starých zvycích. 
Vím, kdo byl laufr a jak probíhala popra-
va kobyly. Je lépe vidět něco na vlastní 
oči, než si o tom jenom číst. 

Jana Semrádová, 5. třída

▶
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Tomáš Tecl a Pavel Pavlovič z  fotbalové přípravky FK Sklo Bohemia s pohárem 
při občerstvení, které pro všechny pozvané připravila radnice

Slavnostní vyhlášení nejlepších 
sportovců, sportovních kolektivů 
a trenérů města Světlá nad Sázavou 
za rok 2009 mělo ve středu 3. února 
již své desáté pokračování. Však také 
tento jubilejní obřad přilákal do zase-
dací síně světelské radnice vedle oce-

něných sportovců mnoho jejich rodičů 
a přátel.

Všechny přítomné přivítala starostka 
města Ing. Lenka Arnotová, která mimo 
jiné zdůraznila význam sportu v životě 
zejména mladého člověka. Poděkovala 

všem oceněným za reprezentaci města 
a jejím rodičům za podporu svých dětí při 
sportu. Potom již přišla slavnostní chvíle 
předávání pohárů a diplomů všem oceně-
ným. Ty představila předsedkyně spor-
tovní komise městského úřadu Jaroslava 
Holoubková, poháry s diplomy předávali 
místostarostové Josef Böhm a Mgr. Jan 
Tourek, člen zastupitelstva a hokejová le-
genda Jaroslav Holík a také člen pořádající 
sportovní komise Luboš Slabý. V jednotli-
vých kategoriích byli oceněni:

Kategorie trenér – trenér šachu a též 
předseda Komise mládeže Šachového sva-
zu ČR Ing. Zdeněk Fiala, úspěšná trenérka 
volejbalové mládeže Irena Kořínková 
a trenér A družstva hokejistů HC Sklo Bo-
hemia Světlá n. S. Milan Schlaichert.

Kategorie sportovní kolektivy – druž-
stvo hokejových juniorů HC Sklo Bohe-
mia, družstvo mladších žákyň volejbalo-
vého oddílu TJ Sklo Bohemia, fotbalové 
družstvo mladší přípravky FK Sklo Bo-
hemia, A družstvo Šachového klubu Sklo 
Bohemia a za úspěchy v přeborech škol 
v různých sportech družstvo žákyň ZŠ 
Lánecká.

Jednotlivci v kategorii mládeže – Martin 
Krajanský, Michal Sladkovský a Roman 
Závorka, všichni fotbalisté FK Sklo Bo-
hemia. Atletky z líhně úspěšného trenéra 
Jozefa Foťka Hana Ptáčníková, Tereza 
Kolářová a Lucie Čiháková.

Jednotlivci v kategorii dospělých – za 
aktivní sportovní činnost Marie Bártová 
z Klubu českých turistů Sklo Bohemia, 
člen fotbalového A družstva FK Sklo Bo-
hemia Michal Čáslavský, jeden z nejlep-
ších běžců vytrvalců Vysočiny František 
Tichý, stolní tenista divizního družstva TJ 
Sklo Bohemia Ladislav Vosyka.

Při jubilejním X. vyhlašování sportovců 
města se zrodila nová kategorie Sportovní 
talent roku mládeže do 12 let, určená spor-
tovcům v dané věkové kategorii za jejich 
významné sportovní úspěchy.

Jedna z nejlepších atletek sprinterek ČR do 15 let Hana Ptáčníková přebírá diplom 
od místostarosty Josefa Böhma

▶

Ocenění sportovců na radnici
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Hokejisté v azylu

Pro všechny hokejisty HC Sklo Bo-
hemia byla sezona 2009/2010 specifická 
v tom, že svůj led neměli ve Světlé, ale 
na každý trénink i domácí zápas museli 
dojíždět. Obě družstva dospělých, juni-
oři a dorost měli své „doma“ na zimním 
stadionu v Humpolci, zatímco nejmlad-
ší zimní stadion v okrese, ledečský, byl 
zase domovem pro nejmenší hokejisty 
od mladší přípravky až po žáky. 

Zejména pro ně bylo dojíždění do Ledče 
nelehkým úkolem. Třikrát týdně trénink 
a o víkendu zápas, to představovalo oběť 
i pro jejich rodiče, kteří byli nuceni své 
malé hokejisty doprovázet. Většinou se 
rodiče mezi sebou domluvili a střídali. 
Útěchou bylo, že ledečský zimní stadion 
všem malým světelským hokejistům na-
bídl podmínky, na jaké nebyli z Pěšinek 
zvyklí. Zejména útulné prostorné šatny, 
čisté sociální a hygienické zařízení. Běž-

Sportovní talent roku – Petr Brož, 
sedmiletý šachista, který vybojoval na 
Mistrovství Čech chlapců do 8 let cenné 
13. místo a již nyní je v sestavě družstva 
dospělých ŠK Sklo Bohemia v krajském 
přeboru. Monika Sobotková, jedenáctiletá 
hokejová brankářka HC Sklo Bohemia, od 
března 2009 je členkou Dívčího hokejové-
ho výběr Čech a Moravy. 

Text a foto: jív

▶

Nejmenší světelští hokejisté na ledečském zimním stadionu. Zleva vzadu: trenér 
P. Zvěřina, T. Kohout, T. Böhm, J. Říha a J. Zikmunda. Uprostřed zleva P. Malimánek, 
T. Kratochvíl, O. Kalenský, A. Böhm, P. Zvěřina ml., L. Beránek, P. Pavlovič. Dolní 

řada zleva: J. Kratochvíl, F. Lacina, M. Sobotková, J. Dundáček a D. Piskač.

nou věcí byla možnost po tréninku i zápa-
se se vysprchovat. 

Od září letošního roku by podobné, ne-
-li ještě lepší podmínky měli mít všichni 
světelští hokejisté na nově zrekonstruo-
vaném zimním stadionu, který jistě bude 
chloubou pro celý region. O tom se budou 
moci všichni přesvědčit již 30. srpna při 
slavnostním otevření víceúčelového za-
řízení, na které se stařičký zimní stadion 
v Pěšinkách promění. 

Funkcionáři HC Sklo Bohemia proto 
věří, že ve Světlé vzroste zájem o hokej 
a do přípravky se přihlásí noví malí zájem-
ci o tento nejrychlejší kolektivní sport na 
světě. Vítáni budou i předškoláci, prvňáci 
i druháci základní školy, a to i nebruslaři. 
V přípravce na novém zimním stadionu 
se všichni naučí bruslit a postupně budou 
zasvěceni do základů hokeje. Světelský 
hokej je bude potřebovat. Text a foto: jív

Nový zimní stadion se stává realitou

Když se v únoru loňského roku 
loučila široká veřejnost se starým 
zimním stadionem v Pěšinkách vy-
dařeným karnevalem, málokdo věřil 
tomu, že se za 18 měsíců promění 
v halu s moderními šatnami, pěkným 
sociálním zařízením a tribunou, do-

konce se sedačkami. Ten sen se stává 
skutečností. 

V polovině února se pod pláštěm haly 
ukrývá krásně vybetonovaná plocha pro 
budoucí ledovou plochu. Ve zdech je již 
zabudovaná elektroinstalace, pracuje 
se na vnitřních omítkách, v budoucích 

klubovnách, šatnách a dalších místnos-
tech instalují montéři vzduchotechniku. 
Stolní tenisté TJ Sklo Bohemia se tedy 
mohou těšit na zahájení přípravy pro 
další divizní sezonu ve zcela nových 
podmínkách. Světelské společenské 
organizace dostanou nové klubovny, 
a je o ně již nyní zájem. Prostě všechny 
stavební práce probíhají dle harmono-
gramu a stanovený termín dokončení 
by měl být tedy dodržen. Důležité pro 
budoucí provoz zimního stadionu bude, 
že výrobu ledu bude zajišťovat moder-
ní technologie a spotřeba elektrické 
energie bude nesrovnatelně nižší než 
při výrobě ledu ve „starých Pěšinkách“. 
Úspornější bude též nové osvětlení 
ledové plochy. Předání celého víceú-
čelového zařízení veřejnosti, na které 
se stařičký zimní stadion promění, je 
tak blízko, že na radnici již připravují 
důstojný program pro jeho slavnostní 
otevření. Dokonce je stanoven pevný 
termín té slávy: pondělí 30. srpna 2010. 
Návštěvníci vedle atraktivního hoke-

Interiér v srpnu 2009…

…a v únoru 2010
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jového utkání uvidí například ukázky 
krasobruslení a curlingu. A co bude 
pro bruslící veřejnost určitě přítažlivé, 
po skončení celého programu budou 
moci všichni zájemci obout brusle a na 
vlastní kůži okusit nový led. Tak brzy 
se ve Světlé nad Sázavou ještě nikdy 
nebruslilo!

Proč se město vrhlo do tak rozsáh-
lého projektu, vysvětlila osoba nejpo-

Nový zimní stadion

volanější, starostka Ing. Lenka Arno-
tová: „Stávající zimní stadion se zrodil 
v tehdejší akci Z a v provozu byl 25 let 
bez většího stavebního zásahu. Snad 
jediná větší úpravou bylo zastřešení le-
dové plochy v roce 2001. Vlastníkem byl 
hokejový klub HC Sklo Bohemia Světlá 
n. S. Objekty zahrnující ledovou plochu, 
technologická zařízení a sociální zázemí 
byly již na konci své životnosti. Zejména 

technologie chlazení, která pracovala 
na bázi čpavku, byla hrozbou vzniku 
havárie. Nelze opomenout, že město 
dotovalo provoz zimního stadionu kaž-
doročně částkou téměř 1,5 mil. Kč. Sám 
hokejový klub žádal několikrát o dotaci, 
ale marně. Proto byl stadion v roce 2008 
převeden do vlastnictví města, a pokud 
město chtělo zimní stadion zachovat, 
byla rekonstrukce nutná. Podařilo se 
získat dotaci 60 milionů z peněz EU 
a to není malá částka. Podmínkou této 
dotace však bylo všestranné využití re-
konstruovaného objektu. I když ve městě 
není situace jednoduchá, rozhodli jsme 
se pro realizaci projektu. Rekonstrukce 
byla pojata nadčasově, s výhledem mi-
nimálně na 20 let dopředu. Koncepce 
celého záměru projektu vychází z potřeb 
města, resp. cílových skupin. Kladen je 
důraz na mnohostranné celoroční využi-
tí objektu ke sportovním, volnočasovým, 
kulturním a společensko vzdělávacím 
účelům. Chceme tak řešit nedostatek 
krytých zařízení pro sport a volný čas, 
nemáme ve městě objekty pro spolkovou 
činnost. Věříme, že většinu těchto pro-
blémů nám víceúčelové zařízení v Pěšin-
kách pomůže odstranit.“ 

Text a foto: jív

Víte, že...

…na veletrhu Regiontour (o kterém 
píšeme na jiném místě Zpravodaje), po-
řádal Klub českých turistů soutěž nazva-
nou Turistické putování po veletrhu Re-
giontour? Účastník soutěže si ve stánku 
KČT vyzvedl cestovní pas, s nímž měl 
za úkol navštívit 17 kontrolních stano-
višť a na každém odpovědět na některou 
ze šesti kontrolních otázek, kterou určil 
hod hrací kostkou. 

Jednotlivá stanoviště byla umístěna ve 
stáncích vystavovatelů, kteří nějakým 
způsobem souvisejí s turistikou – např. 
Polička (dějiště Letního turistického 
srazu 2010), Vizovice (dějiště DP Za po-
sledním puchýřem 2010) apod. Otázky 
byly, jak už to v podobných soutěžích 
bývá, někdy lehčí, někdy těžší, někdy 
poněkud záludné, jako např. Kde pra-
mení Berounka? Na stanovišti Značení 
KČT na soutěžící nečekala otázka, ale 
úkol – namalovat na prkno turistickou 
značku a věřte, že to není tak jednodu-
ché, jak by se na první pohled zdálo!

-jv-

Turistika

Klub českých turistů
Koncem ledna se konala valná 

hromada odboru KČT Sklo Bohemia 
Světlá n. S., která – mimo jiné – při-
nesla ohlédnutí za uplynulým rokem 
a plán činnosti na rok letošní. Zhod-
nocením roku 2009 se ve své zprávě 
zabýval předseda odboru Jaroslav 
Mikeš.

V loňské zimě jsme mohli po dvou 
letech opět vytáhnout běžky na Světel-
sku, takže kdo chtěl, mohl toho využít. 
Na konci ledna se tři členové našeho 
odboru zúčastnili čtyřdenního XI. Zim-
ního srazu turistů v Bělé nad Radbuzou 
a v únoru odjela skupina lyžařů na Slo-
vensko, do Roháčů. Jaro jsme přivítali 
21. března zahájením turistické sezony 
v oblasti KČT Vysočina v Telči a bě-
hem dalších měsíců jsme se zúčastňo-
vali dálkových a turistických pochodů 
po celé republice a někteří i v zahrani-
čí. Plnili jsme podmínky k získání ně-

kolika oblastních turistických odznaků, 
soutěží IVV a výkonnostního odznaku 
pěší turistiky. V červnu jsme se zú-
častnili celostátního srazu cykloturistů 
v okolí Pecky a na konci téhož měsíce 
jsme uspořádali Splutí Otavy. Zde nám 
však počasí nepřálo.

Poslední srpnovou sobotu jsme 
uspořádali naši největší akci – dálkový 
a turistický pochod Cestami Jaroslava 
Haška. Byl zařazen do akce Dvou-
stovka (což je 200 vybraných pochodů 
v celé ČR) a především do soutěže 10 
pochodů IVV v České republice, což 
je prestižní soutěž pro turisty plnící 
podmínky IVV. Připravili jsme čtyři 
trasy pro pěší a čtyři trasy pro cyklo-
turisty. Akce se zúčastnilo 226 turistů 
a pořadatelé za sebe i za ně ještě jednou 
děkují sponzorům, bez nichž by byla 
akce v takovémto rozsahu prakticky 
neuskutečnitelná. Poděkování patří 
také řediteli Vlastimilu Špatenkovi 
a Janě Bártové ze základní školy 
v Lánecké ulici, kde se z důvodu ▶
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Tradiční karneval na Kadlečáku

Vyvrcholením jarních prázdnin plných 
zimních radovánek byl pro děti i dospělé 
tradiční karneval na lyžích na místní sjez-
dovce. V pořadí již čtvrtý ročník proběhl 
v sobotu 6. února od 14 hod. Moderování 
se ujal bavič Petr Šimek z rádia Bonton 
a hudbu pro všechny masky, diváky i or-
ganizátory pouštěl nestor pražských dis-
koték Luděk Hrzal. Možnost občerstvit se 
byla po celé odpoledne rozšířena o velmi 
populární ledový bar s teplými pokrmy 
i nápoji přímo na sjezdovce.

Sešlo se na 130 masek na lyžích i na 
snowboardech. Rej masek, které projíždě-

ly sjezdovkou, hýřil obrovskou nápaditostí. 
Masky ve stylu retro se střídaly s mimo-
zemšťany, vodáci přijeli na pravé kanoi 
a z plazmové televize vystoupil tradiční 
Felix Holcman.

Moderátor Petr Šimek pozval k mi-
krofonu starostku města Ing. Lenku 
Arnotovou. Ta pozdravila všechny pří-
tomné, poděkovala lyžařskému klubu za 
uspořádání dalšího ročníku karnevalu 
a připomněla, že Lyžařský klub Kadle-
čák slaví letos 30 let od svého založení. 

„Tato náročná akce potvrdila, že lyžaři 
ve Světlé nad Sázavou jsou výborná par-

rekonstrukce zimního stadionu ko-
nal start a cíl pochodu. Poslední velkou 
letní akcí byla cykloturistika na Pálavě 
s ubytováním v rekreačním středisku 
v Pasohlávkách, které se zúčastnilo 22 
členů a velice se vydařila.

Celkem jsme v loňském roce připra-
vili 12 vlastních akcí a dalších více 
než 40 jsme se zúčastnili. Kromě toho 
jsme od jara do podzimu organizovali 

cykloturistické vyjížďky do okolí na-
šeho města s průměrnou účastí deseti 
cyklistů. Je potěšitelné, že se k nám 
téměř pravidelně přidávají i nečlenové 
odboru. 

Pokud jde o výkonnostní turistiku, 
v tabulce podle absolvovaných pěších 
kilometrů se umístili 1. Jaroslav Vála 
(1324 km), 2. Jaroslav Mikeš (1273 km), 
3. Miloslava Mikešová (1220 km), na 
kole 1. Pavlína Blažková (6964 km), 
2. Jaroslav Novotný (6200 km) a 3. Mi-
loslava Mikešová (4852 km). Stojí za 
zmínku, že v cykloturistice a lyžařské 
turistice patříme k nejlepším odborům 
v celé oblasti Vysočina. Na podzim se 
tři členové odboru zúčastnili dvouden-
ního semináře vedoucích a cvičitelů ve 
Štokách, Jaroslav Mikeš byl jmenován 
lektorem pěší turistiky. V hodnocení 
IVV dosáhli Jaroslav Mikeš a Milosla-
va Mikešová každý 9000 km a 350 akcí, 
Jaroslav Vála 7000 km a 275 akcí.

V plánu pro letošní rok je z vlastních 
akcí nejdůležitější 29. ročník dálkové-
ho pochodu Cestami Jaroslava Haška, 
dále podzimní cykloturistika, tradiční 
pondělní cyklovyjíždky a po celý rok 
budeme samozřejmě vyjíždět do blíz-
kého i vzdálenějšího okolí na dálkové 
pochody organizované jednotlivými 
odbory KČT. 

Výbor odboru vydává pro členy odbo-
ru čtvrtletní kalendář akcí, veřejnost je 
o činnosti světelských turistů informo-
vána ve vývěsní skříňce a na stránkách 
Světelského zpravodaje.

Text a foto: Jaroslav Vála

▶ Turistické značení na Vysočině

Rada kraje Vysočina  uvolnila 
150 000 korun jako finanční spoluúčast 
kraje na financování pravidelné údržby 
pěších turistických a lyžařských tras 
a dalších 150 000 korun na údržbu zna-
čených cyklistických tras. 

Obnovou v letošním roce projde pěší tu-
ristické značení na území kraje Vysočina, 
kompletně bude opravena třetina turistic-
kého značení, revizí projde nátěr jedné 
pětiny všech směrovníků, stojanů a rámů 
s turistickými vývěsními mapami. 115 
kvalifikovaných značkařů Klubu českých 
turistů mimo jiné vymění 200 ks směro-
vek a tabulek, 15 ks turistických vývěs-
ních map a zkontroluje jejich krycí desky. 
Čtvrtým rokem kraj podpoří také údržbu 

značení cyklistických tras na svém území. 
V loňském roce byla provedena kontrola 
jejich stavu a v jarních měsících dojde na 
opravu všech zjištěných závad – většinou 
doplnění chybějících nebo poškozených 
prvků značení.

Krajské peníze každoročně pomáhají 
v regionu obnovit více než 1000 km pě-
ších turistických tras a více než 2300 km 
cyklistických tras. V kraji Vysočina je 
evidováno 3000 km pěších a lyžařských 
tras a více než 2300 km cyklistických 
tras. Jejich pravidelnou každoroční údržbu 
provádějí za symbolickou odměnu členové 
Klubu českých turistů. 

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
KrÚ kraje Vysočina

Masky na Kadlečáku

Cykloturisté pod Lipnicí
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Druholigový fotbalista ze Světlé

Po podzimu šestý tým naší druhé 
nejvyšší fotbalové soutěže FC Graffin 
Vlašim má ve svém kádru spolehlivého 

obránce, třiadvacetiletého Daniela Neš-
pora, o kterém trenér Roman Nádvorník 
prohlásil, že je jedním ze základních ka-

menů sestavy. Však také Daniel Nešpor 
je jedním ze čtyř fotbalistů vlašimské 
soupisky, kteří nastoupili ve všech šest-
nácti podzimních zápasech 2. ligy.

A co je zajímavé, tento fotbalista je 
ze Světlé n. S., kde také ve svých šes-
ti letech s fotbalem začínal. O svých 
začátcích říká: „K fotbalu mě doma ve 
Světlé přivedl trenér Jozef Foťko a ve 
svých jedenácti letech jsem odešel na 
hostování do Slovanu Havlíčkův Brod. 
Tam jsem si zahrál žákovskou ligu 
a v dorostu divizi.“ Potom přišlo hos-
tování v dorostu Sparty Praha. Tam to 
v nesmírně silné konkurenci dotáhl až 
do B družstva, ale půlroční zdravotní 
problémy byly příčinou konce účin-
kování v letenském klubu. V té, pro 
Daniela těžké chvíli, se ozval uznávaný 
jihlavský trenér mládeže Roman Kuče-
ra a stále ještě fotbalista Světlé odešel 
na hostování do ambiciózního klubu FC 
Vysočina Jihlava.

V Jihlavě si Dan zahrál rok a půl celo-
státní dorosteneckou ligu a poté při-

Moderátor Petr Šimek  

Ledový bar

ta a zaslouží velkou pochvalu. Dokáží 
bez nároku na odměnu udržet v provozu 
sjezdovku s vlekem, a ještě k tomu jsou 
schopni udělat něco pro své spoluobča-
ny. Karneval není jedinou takovou akcí. 
Za připomenutí stojí i závody ve slalomu 
na lyžích a na snowboardu a nejnavště-

vovanější společenský  ples ve městě,“ 
řekla. Pak se paní starostka ujala pře-
dávání odměn. Většina dětských masek 
obdržela pozornost od hlavního sponzo-
ra karnevalu Papírnictví a hračky Šotek 
manželů Šrámkových, všichni si pak 
z košíků hostesek mohli vybrat malou 

sladkost. Tím ale karneval zdaleka ne-
končil. Pro děti byly připraveny hravé 
soutěže, pro všechny diskotéka na sněhu 
a v devatenáct hodin přítomné překvapil 
krásný ohňostroj. 

P. Cingl
Foto: V. Špatenka (3), J. Kučaba (1)

Starostka města předává odměny 

▶Daniel Nešpor u míče
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▶

Snowboardový sport je v celém 
světe na strmém vzestupu. Jeho vzrůs-
tající oblibě u nás nesporně napomohl 
populární fi lm Karla Janáka Snowbo-
arďáci, to přiznal i ředitel ZŠ v Lánec-
ké ulici Vlastimil Špatenka, který na 
své škole působí v roli kvalifi kovaného 

instruktora lyžování a dnes již i snow-
boardingu. Při lyžařském výcviku na 
Kadlečáku se svojí kolegyní Šárkou 
Hrůzovou tam zasvěcovali do tohoto 

nového sportu skupinu snad dvaceti 
školních teenagerů, kterým je ušit 
přímo na tělo. Na dotaz, jak vybírali 
účastníky výcviku na lyže či snowbo-
ardy, Vlastimil Špatenka odvětil: 

„Dětem jsme před výcvikem dali na 
vybranou, zda si přejí výcvik na lyžích 
nebo širokém prkně. Přitom jsme jim 
doporučili, že potřebné vybavení, tedy 
snowboardy a boty, si mohou půjčit 
v prodejně Sport v Nádražní ulici. Byli 
jsme mile překvapeni, když poměr 

lyžařů a snowboardistů byl 30:70. 
Nechá se to vysvětlit tím, že zejména 
světelské děti naučí základům lyžová-
ní jejich rodiče, kteří jízdu na prkně 
neznají. Naučit se na něm jezdit není 
tak obtížné, mnozí tvrdí, že je to jedno-
dušší, než jízda na lyžích. Asi tomu tak 

je, v každém výcviku jsme měli úplné 
začátečníky a během pěti dnů to kaž-
dého naučíme tak, že si sjede svah na 
Kadlečáku, a přiznám se, že to zahřeje 
u srdíčka.“ 

Dokladem toho bylo, že na závěr 
výcviku si všichni projeli slalomovou 
trať na čas. Není tedy divu, že během 
letošní vydařené lyžařské sezony se 
na Kadlečáku rodina snowboarďáků 
pořádně rozrostla. Třeba nám ve Svět-
lé vyrostou noví olympionici v tomto 
mladém sportu, který byl ještě před 
pár lety na sjezdovkách poněkud nech-
těný, odstrkovaný. 

Text a foto: jív

šlo zařazení do jihlavské juniorky, 
mužstva hrajícího Moravskoslezskou 
ligu, a to již bylo nakouknutí do velké-
ho fotbalu. Z Jihlavy odešel fotbalista 
se světelskými kořeny na hostování do 
Vlašimi, kde se tehdy hrála naše třetí 
nejvyšší soutěž. 

Po půl roce se stal hráčem Vlašimi 
a byl u toho, když v červnu 2009 Vla-
šim vedená trenérem Nádvorníkem 
postoupila do 2. ligy. A co vše přinesl 
postup do druhé nejvyšší soutěže Dani-
elu Nešporovi? 

„Zmíněný postupový úspěch mi ur-
čitě pomohl k čtrnáctidenní zkoušce 
v letní přípravě pražské Slavie u tre-
néra Jarolíma. To byla další fotbalová 
škola!“ 

Přišel podzim v druhé lize, který byl 
pro Vlašim jako nováčka úspěšný. Ze 
šestnácti zápasů dokázali vlašimští vy-
dolovat 25 bodů za 7 vítězství, 4 neroz-
hodné výsledky a 5 proher. 6. místo po 
podzimu, za takovými mužstvy jako 
jsou 1. FK Ústí n. L., 2. FC Hradec 
Králové, 3. FK Tescoma Zlín, 4. FK 
Baník Sokolov a 5. FK Viktoria Žiž-
kov, je pro svěřence trenéra Nádvorní-
ka určitě úspěchem a svůj nemalý po-
díl na něm má i Daniel Nešpor. Milým 
překvapením pro Dana bylo, když před 
zahájením zimní přípravy obdržel po-
zvánku z Jablonce, aby se zúčastnil 
jejich zimní přípravy. Sám fotbalista 
se k tomu vyjádřil: 

„Vedle toho, že jsem tam absolvo-
val řadu náročných tréninků, zahrál 
jsem si v zeleném dresu současného 
čtvrtého týmu Gambrinus ligy FK Jab-
lonec čtyři utkání Tip sport cupu. Po 
skončení mého testu mi trenér Franti-
šek Komňacký sdělil, že byl se mnou 
spokojený, ale že budou zkoušet další 
hráče a teprve potom oznámí, koho si 
do svého kádru vyberou. Vrátil jsem se 
zpět do Vlašimi, ale roztrpčený jsem 
z toho, že mi v Jablonci nevyšlo angaž-
má, nebyl. Pobyt na severu Čech byl 
pro mě velice prospěšný. Nakoukl jsem 
do prvoligového zázemí, poznal, jak to 
funguje v jednom z našich nelepších 
ligových klubů. Navíc jsem se vrátil 
do skvělého kolektivu, do druholigo-
vého mužstva s vynikajícími fanoušky. 
A když se nám bude i na jaře dařit tak 
jako na podzim, potom máme naději si 
udržet umístění v horní polovině ta-
bulky 2. ligy a to by bylo pro nováčka 
soutěže super.“ 

-jív-
Foto: archiv FK

Snowboard́áci na Kadlečáku
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Volejbalistka Kořínková 
ve výběru kraje

Volejbalová žákyně TJ Sklo Bohemia 
Světlá n. S., 177 cm vysoká Kateřina 
Kořínková, byla v letošní sezoně zařa-
zena do krajského výběru žákyň ročníku 
1995, který hraje pod hlavičkou KCM 95 
(Krajské centrum mládeže), což lze po-
važovat jako ohodnocení kvalitní práce 

s mládeží ve světelském volejbale. Stejně 
tak pro samotnou Katku Kořínkovou je 
zařazení do krajského výběru oceněním 
její tréninkové píle a určitě pobídkou do 
dalšího tréninku.

Výběr KCM 95 Vysočiny startoval 
v polovině ledna na přeboru republiky 
v Hradci Králové, kde hrály stejné vý-
běry dalších krajů. Děvčata z Vysočiny 
nejprve ve skupině porazila Moravsko-
slezský kraj 2:0, potom Královéhradecký 
kraj rovněž 2:0, podlehla Jihočeskému 
kraji 1:2 a Zlínskému kraji 0:2. Dále pod-
lehla Ústeckému kraji 1:2 a v posledním 
utkání ve skupině přišlo vítězství 2:0 nad 
Karlovarským krajem, které jim zajistilo 
3. místo a postup do fi nálové šestičlenné 
skupiny. V té měla Vysočina prohry 
1:2 s Jihočeškami a Ústeckým krajem, 
vítězství 2:1 nad Středočeským krajem 
a 2:0 nad Plzeňským krajem. Na závěr 
prohrály dívky z Vysočiny s výběrem 
Prahy 0:2. Se ziskem 7 bodů z toho bylo 
nakonec pěkné 4. místo v republice a to 
rozhodně není v konkurenci výběrů ze 
všech krajů špatné umístění a svůj podíl 
na něm měla též světelská volejbalistka 
Kateřina Kořínková. Text a foto: jív

Světelští šachisté

Šachy patří ve Světlé ke sportům 
s dlouhou tradicí, však také A druž-
stvo Šachového klubu Sklo Bohemia 
je dlouholetým účastníkem nejvyšší 
soutěže v kraji, kterou je Krajský pře-
bor Vysočina. Po 7. kole přeboru byli 
šachisté ze Světlé blizoučko sestupo-

vému pásmu dvanáctičlenné tabulky, 
když měli na svém kontě 3 vítězství a 4 
porážky. Stejně zle na tom byl jejich 
soupeř v následujícím 8. kole, kterým 
bylo družstvo TJ Spartak Pelhřimov 
B s jediným vítězstvím a dvěma re-
mízami. Důležité utkání Světlá – Pel-
hřimov, které mělo v případě vítězství 
domácích potvrdit jejich takřka defi -
nitivní záchranu v přeboru, se hrálo 
na šachovnicích v herně ZŠ Lánecká. 
Domácí dokázali svého soupeře z měs-
ta rekordů porazit 4,5 : 3,5 a se ziskem 
3 bodů za vítězství  postoupit do klid-
ných vod tabulky. O tento úspěch se na 
šachovnicích postarali: Jaroslav Janá-
ček půl bodu za remízu, Zdeněk Fiala 
1 bod za vítězství, Martin Štukheil půl, 
Tomáš Rosecký 1, Vlastimil Mareš půl 
a Zuzana Kocourková 1 bod. 

V dosavadním průběhu krajského 
přeboru jsou nejúspěšnějšími hrá-
či týmu Pavel Brož se ziskem 4,5 
b. a Zdeněk Fiala 4 b. Zajímavostí je, 

Zcela vpravo domácí hráč Tomáš Rosecký, který porazil pelhřimovského 
Jaroslava Slavětínského. Vlevo u okna Vlastimil Mareš, který uhrál půl bodu 

za remízu s Pavlem Slavíkem.

že remízovými králi týmu jsou Janáček 
s Marešem, kteří v osmi kolech nastřá-
dali shodně po čtyřech nerozhodných 
partiích. Do závěru Krajského přeboru 
Vysočiny zbývalo v době uzávěrky 
tohoto čísla Světelského zpravodaje 
sehrát poslední tři kola. 21. února hráli 

šachisté Světlé v Náměšti nad Oslavou, 
21. března pojedou do Jihlavy, kde na-
stoupí proti A družstvu Gambitu Jih-
lava a na závěr soutěže přivítají doma 
Jiskru Havlíčkův Brod. 

Světelský šach nemá pouze A druž-
stvo, v druhé nejvyšší krajské soutěži 
Vysočiny hraje celkem úspěšně světel-
ské „béčko.“ Po sedmi kolech z deseti 
bylo na 3. místě šestičlenné tabulky se 
ziskem 10 bodů za 3 vítězství a jednu 
remízu. Nejúspěšnějším hráčem B 
družstva ŠK Sklo Bohemia je Michal 
Dřínovský, který uhrál 4,5 bodu. 

Text a foto: jív
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Arrows vstoupil do druhé poloviny

V druhé polovině soutěže Arrows 
prohrál jediný zápas, a to na půdě hav-
líčkobrodského Tajfunu 3:15. V ostat-
ních utkáních šipkaři ze Světlé zvítězili 
a stále si drží 3. příčku 1. krajské ligy 
Vysočiny.

Pokračoval také Český pohár UŠO 
2010. V prvním kole měli hráči Arrows 
volný los, ve druhém kole jeli k druholi-
govému týmu Fčely Střítež u Jihlavy. Po 
pomalejším začátku, kdy světelští hráči 
vedli „jen“ 10:8, pak nakonec zabrali 
a zvítězili 21:9. 

Dne 10. ledna se v Chrudimi konal 
4. ročník Putovního poháru, kterého se 
zúčastnily nejlepší týmy různých ob-
lastí. Arrows byl také přizván a skončil 
celkově na pěkném 6. místě. Ve skupině 
skončili třetí a ve čtvrtfinále podlehli 
Palmě Chrudim 3:6. 

Webové stránky týmu: 
www.arrows.wz.cz

Minirozhovor 
s Lucií Wolfovou, současnou 
nejlepší šipkařkou Vysočiny 

Věk: v březnu 22 let
Stav: svobodná, ale zadaná
Bydliště: Světlá n. S.
Klub: Arrows Světlá n. S.
Zaměstnání: učitelka v MŠ
Zájmy: V dnešní době jednoznačně šip-

ky a práce, na nic jiného mi nezbý-
vá čas… A když už čas náhodou je, 
tak SPÁNEK.

Oblíbený film: Armagedon, Joe Black, 
PS: Miluji tě…

Oblíbený zpěvák: nemám jednoznač-
ného zpěváka, prostě od každého 
trošku 

Oblíbené jídlo: nejvíce ze všech jídel mi-
luji italskou kuchyni…

Oblíbený nápoj: bílé víno a z tvrdšího 
alkoholu spíše nějaké slaďáčky, lidi 
co mě znají, určitě vědí.

Nesnáší: přetvářky a nevěru!

Vítězové vánočních turnajů ve Světlé: David Bártl, Jan Stoklasa, 
Ondřej Bareš, Lucie Wolfová

– Odkud jste se kvalifikovala do Králík 
na finále Mega Tour 2009?

Kvalifikační turnaje jsem hrála pře-
vážně ve Světlé nad Sázavou.

– Jaký byl doposud váš TOP výsledek?
Za největší úspěch považuji vítězství 

na 14. ročníku Poháru Vysočiny v rámci 

RM v Chrudimi a samozřejmě 2. místo 
ve finále Megatour.

–Jak dlouho šipky hrajete? 
O šipkách jsem se doslechla asi před 

dvěma lety, když můj přítel začal u nás 
na Vysočině rozjíždět šipky i pro nere-
gistrované hráče, takzvanou hospodskou 
ligu. Tenkrát jsem na každém jejich zá-
pase poctivě fandila. Ovšem jenom do té 
doby, než v našem týmu odpadl jeden 
hráč a já musela jít hrát. V tu dobu jsem 
nedokázala pochopit, jak někdo může 
vůbec mířit, natož hodit double…Vše se 
změnilo právě v ten okamžik, kdy jsem 
se štěstím pomohla svému týmu k vítěz-
ství, a od té doby jsem se začala věnovat 
šipkám, což je asi rok a kousek.

– Trénujete často? 
Jezdím spíše po turnajích a hraji 

ligu, doma individuálně trénuji jen 
málokdy…

– Kde a s kým? 
S přítelem na turnajích a ligových 

zápasech.

– Který zápas byl z vašeho pohledu klí-
čový pro postup do finále Megatouru? 

Klíčovým utkáním bylo finále pravé 
strany s Dášou Komorovou, kterou jsem 
se štěstím porazila 3:2.

Výsledky

1. liga (10.-13. kolo):
Tajfun Havlíčkův Brod – Arrows Světlá 15:3
Arrows Světlá – Jokers Horní Cerekev 12:6
Démons Jezdovice – Arrows Světlá 8:10
Arrows Světlá – Tygří Jihlava 13:5

4. ročník O putovní pohár Palmy 
10. ledna:
Skupina:
Alea Hrochův Týnec – Arrows 2:4
GT Palmička Pardubice – Arrows 2:4
Ponorka Jihlava – Arrows 3:3
Royal Pardubice II – Arrows 6:0
Čtvrtfinále:

Průběžné pořadí 1. krajské ligy Vysočiny
Družstvo Kol V VP R PP P K Skore Legy Body

1.
Formanský Dravci 

Jihlava
13 11 1 0 0 1 0 169:66 366:201 35

2. Ponorka Jihlava 12 11 0 0 0 1 0 144:72 338:205 33
3. Arrows Světlá n. S. 13 10 0 0 0 3 0 130:104 315:271 30
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– Jak dnes vidíte fi nálový zápas? Měla 
jste šanci? 

Takové fi nále, jako bylo v Králíkách, 
jsem hrála poprvé, pro mě to byly velké 

„nervíky“. I když jsem Dášu ve fi nále 
pravé strany porazila, velké fi nále bylo 
úplně něco jiného – hromada fanoušků, 
adrenalin, nervozita. Malá naděje tam 
byla, ale přesto jsem věděla, že proti 
mně stojí velká favoritka a mistryně ČR. 
I když jsem nevyhrála, už toto stříbro je 
pro mne velké vítězství.

– Jaké máte cíle pro právě začínající 
rok 2010?

Na tuto otázku si netroufám odpově-
dět. Nechme se všichni překvapit.

TOP výsledky na jednotlivých 
turnajích UŠO:

 Mistrovství ČR 
 501 DO: 17. místo (2009)
 Mistrovství ČR 
 Cricket: 17. místo (2009)
 Republiková Grand 
 Prix ČR: 33. místo (2009)
 Regionální Masters: 1. místo 
 Chrudim (květen – říjen 2009)

Před saloonem ve Světlé (foto: Jiří Víšek)

L e t n í  d ě t s k ý  t á b o r  p r o  d ě t i  o d  6  d o  1 5  l e t

SLUNEČNÍ ZÁTOKA
www.ldtslunecnizatoka.wbs.cz

Kdy: 31. července - 14. srpna 2010
 14. srpna - 28. srpna 2010
Kde: Sluneční zátoka, Ledeč nad Sázavou
CTH: ZA VŠECHNO MŮŽE ČERT aneb Hádky s čertem
Program:  hry, sport, lodičky, výlety, diskotéky, soutěže, ...
Cena: Kč 3.800,-

Pořadatel:  SLUNEČNÍ ZÁTOKA, občanské sdružení
Kontakt:  774 498 982, 777 085 608, 775 085 607
E-mail:  slunecnizatoka@seznam.cz

POZVÁNKA na jarní víkendové pobyty
s programem pro děti a rodiče

Kdy: 30. dubna – 2. května (čarodějnice ve Sluneční zátoce)
 28. května – 30. května (konec školy se blíží…) 
Cena: děti Kč 490,- / víkend, dospělí Kč 600,- / víkend

Čeká vás: víkendová hra pro děti a zvláštní program pro dospělé
Podrobnosti na www.slunecnizatoka-akce.wbs.cz

Lesní areál u řeky Sázavy, ubytování na pokojích v budově, 
lůžkoviny, strava 6 x denně, pitný režim, elektřina, WC.
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Obec Pavlov 

Bližší informace na telefonu:
603 294 558 / 739 420 911

prodá 

u Ledče nad Sázavou

na výstavbu rodinných domů.

Cena 150 Kč/m2

Veškeré inženýrské sítě 
jsou na hranici pozemku.

pozemky
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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

� zateplení staveb: a) polystyren b) minerální vata
� zelená úsporám – projektová dokumentace, cenová nabídka
� odborný cer�fikační dodavatal: sádrokartony, sádrokartony pro�požární, 
 cer�fikace – Cech sádrokartonářů
� kompletní stavební práce vč. cenové nabídky:

Nabídka
 › rekonstrukce bytů, koupelen a sociál. zařízení

 › fasády domů

 › dlažby, zámecké dlažby, kamenné terasy

 › kompletní dodávka materiálů!

» Zámečnické práce
» Záruka na veškeré stavební práce, solidní jednání

Dlouholetá firma na trhu!

Nabídka stavebních prací

mobil: 603 518 282
e-mail: ms50@atlas.cz

Vladimír Semerád
stavební práce, obchodní činnost

Havířská 624, 582 91 Světlá nad Sázavou
IČO 401 42 655 DIČ CZ 480206040 

telefon: 569 452 448
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