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Vážení čtenáři,
po letošní opravdu dlouhé a vyda-

řené zimě jsme se konečně dočkali 
vytouženého jara. Spadla z nás zimní 
únava, jsme plní elánu, chuti do života 
a sil do práce. 

Také my v redakci pociťujeme příliv 
nových sil, nápadů a energie do tvůrčí 
činnosti. Rád bych se tentokrát chvil-
ku zastavil u naší práce. 

Jistě jste si všimli, že letos namísto 
obvyklého samostatného únorového 
a březnového čísla bylo vydáno dvoj-
číslo. Co bylo důvodem? Lednové 
číslo vychází později díky svátkům 
a během ledna a začátku února se 
toho tolik neděje – není tedy moc 
o čem psát. A než vydávat dvě nějak 
poslepovaná čísla, rozhodli jsme se 
raději připravit jedno hutnější vydání 
v podobě dvojčísla. Přesto, že jsme se 
věnovali přípravě článků se vším nasa-
zením, podařilo se nám do něj „vpašo-
vat“ několik stylistických i gramatic-
kých chyb. Nebylo to způsobeno prací 
korektorů, ti vše odevzdali v pořádku. 
Příčina byla jinde. Poměrně často totiž 
dostáváme zajímavé a důležité články 
i po uzávěrce a po zpracování korek-
tur. Vzhledem k tomu, že si s nimi 
autoři dali práci a považujeme je za 
nutné otisknout, stane se nám občas, 
že i když jejich stylistiku a gramatiku 
kontrolujeme, podaří se něco přehléd-
nout. Tímto si symbolicky sypeme 
něco popela na naše redakční hlavy 
a věříme, že se nám podobné přehma-
ty podaří do budoucna v maximální 
možné míře eliminovat. 

Když se zde rozepisuji o práci spoje-
né s přípravou časopisu, rád bych ještě 
směřoval ke čtenářům a potenciálním 
přispěvatelům skromnou prosbu. 

K mnoha článkům nám posíláte za-
jímavé fotky, ovšem ve velmi malém 
rozlišení. Nějakých 90 kB je opravdu 
málo, ideální je alespoň 1 MB. 

Vzhledem k tomu, že jaro a následné 
léto je obdobím mnoha akcí a aktivit, 
o nichž nám píšete, je myslím vhodné 
znát i tento technický údaj k obrazové 
dokumentaci. 

Těšíme se na nové a zajímavé pří-
spěvky, kvalitní fotodokumentaci, 
vzájemnou spolupráci s vámi, čtenáři, 
a společnou radost z každého povede-
ného čísla Světelského zpravodaje. 

-mš-

Slovo úvodem Schůze rady 22. února

Přítomni: Ing. Lenka Arnotová, Josef 
Böhm, Věra Tyčová, PhDr. Jana Mysliv-
cová, Mgr. Jan Tourek, Ing. Jiří Moučka, 
omluveni: Mgr. Jana Kupčíková, Ing. Lu-
boš Vacek, hosté: Josef Hnik, ředitel SC 
města Světlá n. S.

Jednání zahájila starostka města přiví-
táním přítomných a provedením kontroly 
zápisu. Úkoly jsou průběžně plněny.

K anketě ohledně parkování na náměstí 
bylo dohodnuto, že bude na webových 
stránkách města ponechána do konce 
února 2010.

Rada města po projednání schvaluje:
 • návrh nového ceníku za poskytova-

né sociální služby v SC města Světlá 
n. S. pro rok 2010 na základě zákona 
č. 108/06 Sb., o sociálních službách 
ve znění pozdějších předpisů a vy-
hlášky č. 505/06 Sb., kterou se prová-
dějí některá ustanovení zákona o so-
ciálních službách ve znění pozdějších 
předpisů s účinností od 1. 4. 2010.

 • ceník za pobyt, stravu a služby v do-
mově pro seniory Sociálního cen-
tra města Světlá n. S. pro rok 2010 
s účinností ode dne 1. 4. 2010 dle ná-
vrhu. Zajistí: ředitel SC města Světlá 
n. S., termín: 1. 4. 2010. 

 • převedení kladného hospodářského 
výsledku Sociálního centra města 
Světlá n. S. ve výši 202 773,71 Kč 
do rezervního fondu SC. Zajistí: ře-
ditel SC města Světlá n. S., termín: 
28. 2. 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, 
přijetí peněžního daru v hodnotě 
100 000 Kč od paní A. P. pro příspěv-
kovou organizaci Sociální centrum 
města Světlá n. S. za účelem nákupu 
vybavení domova pro seniory. Zajistí: 
ředitel SC města Světlá n. S., termín: 
28. 2. 2010.

 • návrh užšího pořadníku žadatelů 
o nájem bytu v domě s pečovatel-
skou službou předložený komisí so-
ciální a zdravotní:

  - byt 1+1 v domě s pečovatelskou služ-
bou po paní M. R. bude od 1. 3. 2010 
přidělen paní J. F., dosud trvale bytem 
U Rybníčků 1044, Světlá n. S. 

  - byt 2+1 v domě s pečovatel-
skou službou po paní J. F. bude od 

1. 4. 2010 přidělen paní B. P., dosud 
trvale bytem Jedlá 22. Společně s ní 
bude byt užívat manžel, pan V. P., do-
sud trvale bytem tamtéž.    

 • uzavření mandátní smlouvy o spo-
lupráci města a kraje Vysočina 
při administraci žádostí o dotace 
z programu obnovy venkova v roce 
2010. Zajistí: tajemník MěÚ, termín: 
28. 2. 2010.

 • žádost firmy VAK, a. s., Havlíčkův 
Brod, o výstavbu fotovoltaické elek-
trárny v areálu ČOV Světlá n. S., 
Mrzkovice a v areálu Úpravny vody 
Světlá n. S., Rozkoš čp. 555. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
28. 2. 2010. 

 • záměr pronájmu části pozemku p.č. 
255/3 v k. ú. Světlá n. S. o výměře 
10 m2. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 3. 2010. 

 • pronájem pozemku parc. č. 960/2 
v k. ú. Dolní Březinka za účelem pěs-
tování lučních travin firmě Zedom, 
Mrzkovice do data 31. 10. 2011 za 
cenu 49 Kč/rok. Zajistí: vedoucí od-
boru MIRR, termín. 31. 3. 2010. 

 • změnu finančního harmonogramu pl-
nění a souhlasí s uzavřením dodatku 
č. 6 ke Smlouvě o dílo 1943/2009 na 
realizaci akce Rekonstrukce zimní-
ho stadionu na víceúčelové zařízení, 
Světlá n. S. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 28. 2. 2010. 

RM ruší své usnesení č. 46/2010 ze dne 
25. 1. 2010.

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy 
o zajištění servisu kamerového systé-
mu s M. B., Služátky 40, 582 91 Světlá 
n. S. a společností Wave-Net Světlá 
n. S., s. r. o., Mrzkovice 59, 582 91 Světlá 
n. S. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 28. 2. 2010.

RM po projednání bere na vědomí:
 • přehled nově vyhlášených granto-

vých programů Fondu Vysočiny. 
Schvaluje podání žádosti o dotaci 
z grantového programu Sportoviště 
2010 na akci oplocení hřiště Na Bra-
dle. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 28. 2. 2010. 

 • závěrečné zhodnocení auditu účet-
nictví provedené společností Top Au-
diting, s. r. o., Brno, v Sociálním cen-
tru města Světlá n. S. a Technických 
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Zasedání zastupitelstva 24. února 

Přítomni: Ing. Lenka Arnotová, Jo-
sef Böhm, MUDr. Stanislava Brhelová, 
Mgr. Stanislav Čech, Jiří Hlaváček, Ja-
roslav Zmek, Jan Kolář, Ing. Jaroslav 
Švorc, Mgr. Jan Tourek, Ing. Luboš Vacek, 
Mgr. Vlastimil Špatenka, Josef Pavlů, 
Ing. Josef Maleček, PhDr. Jana Mysliv-
cová, PharmDr. Věra Rýdlová, Mgr. Petr 
Včela, omluveni: Ing. František Aubrecht, 
Mgr. Jaroslav Holík, Mgr. Jana Kupčíko-
vá, Ing. Zdeněk Vacek, Věra Tyčová, host 
JUDr. Lubomír Málek.

Zasedání zahájila Ing. Arnotová při-
vítáním přítomných, konstatováním, že 
zasedání bylo řádně a včas svoláno a zve-
řejněno a proti zápisu z minulého zasedání 
nebyly podány připomínky. 

Dále konstatovala, že na dnešním 
zasedání je přítomna nadpoloviční vět-
šina jeho členů, je tedy usnášeníschopné. 
Ověřovateli zápisu z dnešního zasedání 
navrhuje zvolit Mgr. Stanislava Čecha 
a Ing. Luboše Vacka, zapisovatelkou paní 
A. Tichou.

Usnesení č. 16/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

15 hlasů:
I.  Ruší své Usnesení č. 42/2009 ze dne 

29. 4. 2009, které se týkalo vybudo-
vání Technologického centra ORP 
Světlá n. S.

II.  Souhlasí s využitím stávající techni-
ky města Světlá n. S. pro hostování 
spisových služeb příspěvkových or-
ganizací města a zájemců z řad obcí 
správního obvodu ORP Světlá n. S.

Zajistí: tajemník MěÚ, termín: nepro-
dleně.

Usnesení č. 17/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů schvaluje:
I.  Rozpočet města Světlá n. S. na rok 

2010 – závazné ukazatele podle bodu 
4 materiálu, str. 20 až 23, z toho cel-
kové příjmy ve výši 243 928 tis. Kč 
(včetně 12 599 tis. Kč finančních pro-
středků účelových fondů, 5 600 tis. 
Kč cizích prostředků na depozitním 
účtu města a 10 mil. Kč krátkodobé-
ho překlenovacího úvěru). Celkové 
výdaje budou činit 266 411 tis. Kč. 
Schodek ve výši 21 893 tis. Kč bude 
pokryt finančními prostředky na 
běžných účtech města.

a bytových službách města Světlá 
n. S. za rok 2009.

 • zprávu o vyřizování petic a stížností 
za rok 2009.

RM po projednání jmenuje s účinností 
od 1. 5. 2010 vedoucím společnosti Spor-
tovní zařízení města Světlá n. S., s. r. o., 
pana J. B., bytem Světlá n. S. Zajistí: sta-
rostka města, termín: 28. 2. 2010. 

RM ukládá:
 • řediteli TBS Světlá n. S. připravit do 

zasedání ZM dne 28. 4. 2010 písem-
ný materiál, ve kterém by situaci ro-
zebral a předložil rozbor současného 
stavu a fungování TBS města Svět-
lá n. S. Zajistí: ředitel TBS Světlá 
n. S. a Mgr. Jan Tourek, místostaros-
ta, termín: 28. 4. 2010.

Ing. Lenka Arnotová, starostka

Čistá Sázava a Čistá Vysočina

Čistá řeka Sázava 
Program Sázava 21 se v dubnu zapojí do 

projektu Čistá řeka Sázava, jehož cílem je 
jarní úklid a čištění řeky Sázavy a jejích 
břehů od mechanických nečistot, se který-
mi si příroda neporadí. 

V ORP Světlá nad Sázavou bude čištěn 
úsek Světlá n. S. – Ledeč n. S. Úklid bude 
probíhat z lodí a ze břehu ve dnech 16. až 
18. dubna. 

Pokud se také vám nelíbí stav řeky, ne-
váhejte se do projektu zapojit, přihláška 
účastníka bude k dispozici na webu. Bližší 
informace lze získat na internetových 
stránkách www.sazava21.cz.

Čistá Vysočina
Tato akce bude probíhat ve dnech 16. až 

22. dubna v kraji Vysočina a je zaměřena 
zejména na úklid veřejných prostranství 
a sběr odpadků podél komunikací v kraji 
Vysočina. 

Zájemci se mohou zaregistrovat na elek-
tronickém formuláři na www.kr-vysoci-
na.cz do konce března. Účastníkům budou 
poskytnuty pytle na odpadky a reflexní 
pomůcky. Svoz odpadků v prostorách 
mimo obec zajistí Krajská správa a údržba 
silnic kraje Vysočina. 

Město Světlá n. S. se k této akci připo-
juje již druhým rokem, v případě, že se 
chcete do akce zapojit, kontaktuje odbor 
životního prostředí na tel. 569 496 644. 

Jitka Gögeová, MěÚ Světlá n. S., 
odbor životního prostředí 

II.  Vyřazení akce Soutěž o návrh – dům 
na náměstí, schválené ZM dne 
2. 12. 2009 ve výši 200 tis. Kč v ob-
lasti 2.

III. Zařazení akce Oprava střechy kultur-
ního domu ve Světlé n. S. ve výši 200 
tis. Kč v oblasti 2.

IV. Vyřazení částky 6 574 tis. Kč určené 
v oblasti 1, par. místní správa – infor-
mační systémy, HW, SW na zřízení 
technologických center. Z uspořené 
částky 6 574 tis. Kč bude 5 984 tis. 
Kč zařazeno do rozpočtové rezervy 
města určené pouze na překlenutí 
časového nesouladu mezi úhradou 
výdajů na rekonstrukci zimního sta-
dionu a inkasem dotace z evropských 
fondů na tento účel. Zbylých 590 tis. 
Kč bude použito na pokrytí schodku 
mezi příjmy a výdaji ve výši 590 tis. 
Kč vzniklého zapracováním doporu-
čených opatření ze strany rady města. 

V.  Rozpočet účelových fondů města na 
rok 2010 podle bodu 5, strana 24.

VI. Případné provádění zhodnocování 
volných rozpočtových finančních 
prostředků nákupem depozitních 
směnek případně zřizováním termí-
novaných účtů nebo revolvingových 
účtů v kterémkoli bankovním ústavu 
podle výše zúročení.

VII. Možnost překlenutí nesouladu příjmů 
a výdajů z prostředků fondů města.

VIII. Použití finančních prostředků získa-
ných prodejem pozemků na Kalvárii 
I a II a uložených na depozitním účtu 
města do doby, než dojde ke skuteč-
nému prodeji pozemků uzavřením 
řádné kupní smlouvy. V případě od-
stoupení zájemce o koupi pozemku 
od smlouvy o smlouvě budoucí za-
stupitelstvo města uvolní z rozpočtu 
města potřebné finanční prostředky 
na vrácení finančního obnosu od-
stoupivšímu zájemci.

IX. Podle zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích a nařízení vlády č. 20/2009 
s účinností od 1. 1. 2009 výši měsíč-
ních odměn neuvolněných zastupite-
lů města dle přílohy č. 1.

Zajistí: vedoucí finančního odboru, ter-
mín: 31. 12. 2010. 

Usnesení č. 18/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů:
I.  Schvaluje odkup části pozemku 

p. č. 590/2 o výměře 83 100 m2 ▶
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Schůze rady 8. března

Přítomni: Lenka Arnotová, Josef Böhm, 
Jan Tourek, Věra Tyčová, Luboš Vacek, 
Jana Kupčíková, Jana Myslivcová, Jiří 
Moučka, tajemník MěÚ, Vladimíra Kra-
janská a Josef Šlechta, pracovníci OMIRR, 
hosté: pp. Veselý a Zika, zástupci firmy 
Developerment Group.

Schůzi rady zahájila starostka Ing. Ar-
notová a nejprve proběhlo jednání mezi 
radou města a zástupci firmy Develo-
perment Group, kteří upřesnili a doplnili 
nabídku ohledně budování fotovoltaické 
elektrárny, na které vypsalo město veřej-
nou soutěž.

RM vzala na vědomí změny prove-
dené v kupní smlouvě mezi městem 
a J. Morawetzem na odkup částí po-
zemků p. č. 590/2 a 590/17 v k. ú. Světlá 
n. S. o celkové výměře 104 816 m2 a do-
poručila zastupitelstvu kupní smlouvu 
uzavřít. 

RM projednala návrh TBS Světlá 
n. S. na dodatek ke smlouvě o dílo č. 46/
2009 o svozu směsného komunálního 
odpadu pro rok 2010 a souhlasí se zvý-
šením poplatku pro právnické osoby za 
odvoz a uložení 1 ks popelnice na cenu 
2 311,92 Kč.

RM doporučila ZM schválit prodej části 
pozemku parc. č. 453/12 v k. ú. Mrzkovice 
manželům L.

RM schválila pronájem části pozemku 
parc. č. 529 v k. ú. Závidkovice o výměře 
500 m2 firmě Agroprodukt plus, a. s., Zá-
mecká 7, Světlá n. S.

RM schválila uzavření smlouvy 
o pronájmu části pozemku parc. č. 531/1 
o výměře 40 m2 v k. ú. Lipnička mezi 
městem Světlá n. S. a firmou DDLog, 
s. r. o., Palackého 701, Kardašova Ře-
čice s výší nájemného 500 Kč měsíčně. 
Pozemek bude firma využívat k parko-
vání kamionu.

RM souhlasí s uzavřením smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-
mene stavby kabelového vedení veřejného 
osvětlení v Dolních Dlužinách mezi měs-
tem Světlá n. S. a krajem Vysočina.

RM doporučila zastupitelstvu schválit 
vyřazení kopírovacího stroje Minolta EP 
2050 z majetku města.

RM schválila návrh firmy Tedom Ener-
go, s. r. o., na vyřazení kotle ČKD Dukla 
PGV 100, rok výroby 1982, a doporučila 
inventarizační komisi města vyřazení 
odsouhlasit. ZM doporučila schválit doda-
tečnou investici firmy Tedom, kterou bude 
nákup nového plynového kotle LOOS 
UNIMAT UT L 14, 1900 kW.

RM revokovala své usnesení č. 93/2010, 
kterým nedoporučila ZM schválit záměr 
prodeje části pozemku parc. č. 278/11 
v k. ú. Světlá n. S. o výměře 40 m2 firmě 
Profit Trans, s. r. o., Sázavská 926, Světlá 
n. S. Na základě nového vyjádření odboru 
dopravy doporučila ZM záměr prodeje 
schválit.

RM pověřila místostarostu Jana Tourka 
jednáním se zástupci Společenství vlast-
níků domu čp. 943, čp. 944 a čp. 945 za 
účelem směny pozemků a o podmínkách 
možného převodu popelnicového přístřeš-
ku na majitele bytů.

RM vzala na vědomí informaci odbo-
ru MIRR o podání žádosti o dotaci na 
revitalizaci sportovišť. Souhlasí rovněž 
s podáním žádosti o dotaci na vybudování 
I. etapy cyklostezky Světlá n. S. – Smrčná 
ze Státního fondu dopravní infrastruktury 
na rok 2010.

RM uložila odboru MIRR připravit 
žádost o dotaci na rekonstrukci uby-
tovny z Programu rozvoje hospodář-
sky slabých a strukturálně postižených 
regionů u Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR.

RM souhlasí s tím, aby Sociální centrum 
města Světlá n. S. zakoupilo z  prostředků 

a části pozemku p. č. 590/17 o výmě-
ře 21 716 m2 v k. ú. Světlá n. S.

II.  Schvaluje uzavření kupní smlouvy 
mezi městem Světlá n. S. a J. M. na 
část pozemku p. č. 590/2 a část po-
zemku p. č. 590/17 v k. ú. Světlá 
n. S. o celkové výměře 104 816 m2, 
částka za 1 m2 je 250 Kč.

III. Bere na vědomí přečíslování pozem-
ků provedenou digitalizací katastrál-
ním úřadem.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 4. 2010.

Usnesení č. 19/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů schvaluje prodej pozemku č. 549/
39 o výměře 937 m2 slečně M. C., bytem 
Světlá n. S. za cenu 450 Kč/m2. Zajistí: ve-
doucí odboru MIRR, termín: 30. 3. 2010. 

Usnesení č. 20/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů neschvaluje záměr prodeje čás-
ti pozemku p. č. 278/11 v k. ú. Světlá 
n. S. o výměře cca 40 m2. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 15. 3. 2010.

Usnesení č. 21/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů schvaluje záměr prodeje části 
pozemku p. č. 279 a prodej části pozemku 
p. č. 370/35 v k. ú. Světlá n. S. o celkové 
výměře cca 160 m2. Zajistí: vedoucí odbo-
ru MIRR, termín: 15. 3. 2010.

Usnesení č. 22/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů neschvaluje záměr prodeje po-
zemku p. č. 829/2 o výměře 15 m2 a po-
zemku p. č. 830/1 o výměře 570 m2 v k. ú. 
Světlá n. S. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 15. 3. 2010.

Usnesení č. 23/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů schvaluje uzavření smlouvy o zří-
zení věcného břemene mezi městem Svět-
lá n. S. a spol. Metropolitní, s. r. o., Havlíč-
kův Brod, na zřízení optické sítě vedené 
po pozemcích města Světlá n. S. p. č. 229/
13, 229/6, 235/6, 235/27, 235/28, 235/29, 
235/31, 235/37, 235/38, 235/39, 235/57, 235/
53, 235/59, 235/69, 235/70, 433/13, 229/3 
v k. ú. Světlá n. S. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 15. 3. 2010.

Usnesení č. 24/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání po-

čtem 16 hlasů bere na vědomí informaci 
o provedeném auditu účetnictví za rok 

2009 v Sociálním centru města Světlá 
n. S. a v Technických a bytových službách 
města Světlá n. S.

Usnesení č. 25/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

15 hlasů revokuje své Usnesení č. 14/2010 
ze dne 27. 1. 2010 a schvaluje uzavření 
smlouvy Integrovaný systém nakládání 
s odpady v kraji Vysočina ISNOV. Zajistí: 
vedoucí odboru ŽP, termín: 28. 2. 2010. 

▶ Usnesení č. 26/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů pověřuje radu města, aby dále 
jednala s firmou ZTC-Consulting, s. r. o., 
ve věci projektu Aktivní protihluková 
ochrana.cz a připravila podklady pro roz-
hodnutí. Zajistí: starostka města, termín: 
28. 4. 2010. 

Ing. Lenka Arnotová, 
starostka
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Po uzávěrce

Návštěva významného politika 
Naši přední politici nejezdí do Světlé 

nad Sázavou každý den. Proto lze za 
významnou událost považovat návštěvu 
místopředsedy TOP 09 Miroslava Kalous-
ka v pátek 26. března na světelské radnici. 
Miroslav Kalousek přijal pozvání starost-
ky Lenky Arnotové, která jej po krátké 
debatě provedla centrem města. 

Společně zavítali k železničnímu via-
duktu v Lánecké ulici, jehož připravova-
ná rekonstrukce byla předmětem jejich 
jednání. Byl to právě pan Kalousek, v té 
době ministr financí, kterého vedení měs-
ta požádalo o pomoc k prosazení této akce. 
Doufejme, že se dílo v brzké době dočká 
realizace. 

Text a foto: jív

svého investičního fondu osobní užitkový 
automobil v maximální hodnotě 350 tis. 
Kč. Vozidlo bude používáno k rozvozu 
obědů klientům pečovatelské služby.

RM schválila ocenění žákyně ZŠ Světlá 
n. S., Lánecká ul., K. R., která se stala ha-
lovou mistryní Evropy v tenise v kategorii 
dívek do 14 let. Finanční ocenění ve výši 
4 tis. Kč jí bude předáno v průběhu jejího 
slavnostního přijetí na radnici.

RM souhlasí s tím, aby společnost 
Aktiv 95 Opava, s. r. o., mohla užít znak 
města na reklamních předmětech.

RM vzala na vědomí žádost obou zá-
kladních škol, mateřské školy a KyTICe 
o schválení vedení účetnictví ve zjedno-
dušeném obsahu. Do příštího zasedání 
rady budou k tomuto tématu zjištěny další 
potřebné informace.

Tajemník MěÚ informoval o jednáních 
vedených s kanceláří insolvenční správky-
ně stran vydání potvrzení o zdanitelných 
příjmech pro zaměstnance bývalých sklá-
ren Sklo Bohemia.

Josef Böhm, místostarosta

Zasedání zastupitelstva v mimořádném 
termínu 17. března 

Přítomni: Mgr. Vlastimil Špaten-
ka, Ing. Luboš Vacek, Jaroslav Zmek, 
Ing. Zdeněk Vacek, Mgr. Jaroslav Holík, 
Ing. Josef Maleček, Josef Böhm, Jan Kolář, 
Mgr. Jan Tourek, Ing. Lenka Arnotová, 
Ing. František Aubrecht, Mgr. Jana Kup-
číková, PhDr. Jana Myslivcová, Jiří Hlavá-
ček, Mgr. Stanislav Čech, Mgr. Petr Včela, 
Josef Pavlů, Ing. Jaroslav Švorc, omluveni: 
PharmDr. Věra Rýdlová, MUDr. Stanisla-
va Brhelová, Věra Tyčová, host: JUDr. Lu-
bomír Málek.

Zasedání zahájila Ing. Arnotová při-
vítáním přítomných, konstatováním, že 
zasedání bylo řádně a včas svoláno a zve-
řejněno a proti zápisu z minulého zasedání 
nebyly podány připomínky. Zvláště vítá 
zástupce firem, které mají zájem o výstav-
bu fotovoltaické elektrárny. 

Zapisovatelkou byla určena paní Ale-
na Tichá, ověřovateli zápisu z dnešního 

zasedání navrhuje zvolit p. Josefa Pavlů 
a Ing. Zdeňka Vacka.

Usnesení č. 27/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů:
I.  Souhlasí s prodejem (či pronájmem) 

pozemků parc. č. 261 o výměře 4 395 
m2, parc. č. 269/1 o výměře 75 049 
m2, parc. č. 262 o výměře 6 258 m2, 
parc. č. 264/2 o výměře 700 m2, parc. 
č. 264/1 o výměře 2001 m2 v k. ú. 
Lipnička za účelem výstavby a pro-
vozování stavby fotovoltaické elek-
trárny (FVE), se všemi součástmi 
a příslušenstvím této stavby, včetně 
oplocení a zřízení obslužné příjezdo-
vé komunikace.

II.  Stanovuje
  - na 1. místě uchazeče o prodej po-

zemků firmu Hansesolar CZ, s. r. o., 
Praha 6

  - na 2. místě uchazeče o pronájem 
pozemků firmu Development Group, 
České Budějovice

  - na 3. místě uchazeče o prodej po-
zemků firmu Martifer Solar CZ, 
s. r. o., Praha 9

III.  Souhlasí: 
 a) s tím, aby s vybranými uchazeči bylo 

dále jednáno o možnosti účastnit se 
přípravy stavby (zajišťování úvěru, 
vypracování dokumentace stavby), 
aby v případě, že uchazeč vybraný 
na prvním místě v průběhu přípravy 
stavby odstoupí, byla možnost po-
kračovat dále v projektu bez časové 
prodlevy ohrožující možné výnosy 
z provozu FVE.

 b) s uzavřením kupní smlouvy s fir-
mou Hansesolar CZ, s. r. o., Praha 6 
v předloženém provedení.

 c) se zahrnutím částky 750 tis. Kč do 
rozpočtu města a s provedením oka-
mžité úhrady firmě ČEZ Distribuce, 
a. s. Tato částka představuje podíl 
nákladů firmy ČEZ Distribuce na 
připojení FVE do distribuční sítě.

 d) s tím, aby v případě, že do data 
9. 4. 2010 nepředloží vybraný ucha-
zeč projektovou dokumentaci a žá-
dost o vydání rozhodnutí o umístění 
stavby a stavebního povolení na od-
bor stavebního úřadu, bude uzavřena 
smlouva s uchazečem (v pořadí dle II. 
bodu usnesení), který souběžně pro-
váděl přípravu stavby a který může 
neprodleně požádat odbor sta- ▶
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Povinná výměna řidičských průkazů 

Dle zákona č. 361/2000 Sb., o pro-
vozu na pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, dochází 
k povinné výměně dosavadních ři-
dičských průkazů vydaných v období 
1. 1. 1993 – 31. 12. 2000 (nutné vymě-
nit nejpozději do 31. 12. 2010) a v ob-
dobí 1. 1. 2001 – 30. 4. 2004 (nutné 
vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013).

V současné době se množí dotazy ob-
čanů na výměnu řidičský průkazů (ŘP). 
Nejčastěji kladené dotazy jsou:

– Kde si mohu vyměnit ŘP?
O výměnu se žádá na příslušném 

pracovišti obecního úřadu obce s rozší-
řenou působností (podle trvalého pobytu 
držitele řidičského průkazu), tj. na Měst-
ském úřadu ve Světlé n. S., odbor dopra-
vy a silničního hospodářství (přízemí 

– č. dveří 115).

– Co musím mít s sebou?
 • Platný doklad totožnosti (občanský 

průkaz, pas)
 • Průkazovou fotografii o rozměrech 

3,5 x 4,5 cm
 • ŘP, který podléhá povinné výměně
 • Žádost o vydání ŘP – obdržíte na 

pracovišti odboru dopravy

– Kdy mi bude vydán nový ŘP?
Vydat ŘP je možné ve lhůtě do 20 dnů 

od podání žádosti (technologická lhůta 
pro zhotovení ŘP centrální výrobny 
dokladů), případně do 5 pracovních dnů 
od podání žádosti po úhradě správního 
poplatku 500 Kč.

– Kolik mě to bude stát?

Pozor, dočasná změna!

Centrum pro zdravotně postižené 
v Havlíčkově Brodě (Dobrovského ul. 
2915) informuje své klienty o dočas-
né změně návštěvních hodin z důvo-
du personálních změn. 

Pouze po přechodnou dobu v měsí-
cích květnu a červnu budou návštěvní 
hodiny omezeny na dva dny v týdnu: 

  Po 8.00 – 12.00  12.30 – 14.30 hod.
  Út 10.00 – 12.00  12.30 – 14.30 hod.

S pracovníkem centra je možné 
si předem domluvit schůzku na tel. 
569 427 614. Ostatní pracoviště Cen-
tra pro zdravotně postižené v kraji 
Vysočina budou v běžném provozu 
– návštěvní hodiny v jednotlivých 
centrech (Jihlava, Žďár n. S., Pelhři-
mov, Třebíč) lze zjistit na webových 
stránkách www.zdravotnepostizeni-

-vysocina.cz. 
Děkujeme všem klientům za po-

chopení. 

vebního úřadu o vydání rozhodnutí 
o umístění stavby a stavebního povo-
lení.

 e) s případným umístěním nově zřizo-
vané účelové obslužné komunikace 
a přípojky vn na pozemcích parc. 
č. 210/1, 269/6, 269/16 k. ú. Lipnič-
ka a s uzavřením smlouvy o smlouvě 
budoucí na zřízení věcného břeme-
ne umístění obslužné komunikace 
a vedení přípojky vn bezplatně. Dále 
v případě opravy stávající komunika-
ce na pozemcích parc. č. 523/2, 523/
1, 269/9, k. ú. Lipnička s uzavřením 
smlouvy o zřízení věcného břemene 
příjezdu a užívání komunikace bez-
platně.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
19. 3. 2010. 

Usnesení č. 28/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů:
I.  Bere na vědomí změny provedené 

v návrhu kupní smlouvy mezi měs-
tem Světlá n. S. a J. Morawetzem 
na odkup části pozemku p. č. 590/2 
a části pozemku p. č. 590/17 v k. ú. 
Světlá n. S. o celkové výměře 104 816 
m2.

II.  Schvaluje uzavření kupní smlouvy 
v upraveném znění mezi městem 
Světlá n. S. a J. Morawetzem na 
odkup části pozemku p. č. 590/2 
a části pozemku p. č. 590/17 v k. ú. 
Světlá n. S. o celkové výměře 
104 816 m2.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 3. 2010.

Usnesení č. 29/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů bere na vědomí předložený návrh 
zprávy o uplatňování Zásad územního 
rozvoje kraje Vysočina. 

Usnesení č. 30/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů bere na vědomí informace spo-
lečnosti VaK o splnění plánu za rok 2009 
a plánu na rok 2010.

Starostka Ing. Arnotová vyslovuje po-
děkování odboru MIRR, zvláště Ing. Kra-
janské a p. Šlechtovi za práci při přípravě 
materiálů a podkladů pro jednání komise 
ve věci výběru uchazeče o fotovoltaickou 
elektrárnu.

Zastupitelstvo bere na vědomí. 
Ing. Lenka Arnotová

starostka

Povinná výměna ŘP je osvobozena od 
správního poplatku, vyjma vydání ŘP 
ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů 
od podání žádosti (viz výše – správní 
poplatek 500 Kč).

– Je možné požádat o výměnu řidič-
ského oprávnění v zastoupení jinou 
osobou?

Žádost je možné podat osobně nebo 
v zastoupení na základě plné moci 
v souladu s § 31 občanského zákoníku 
(plná moc nemusí být ověřena) se vše-
mi ostatními přílohami včetně dokladu 
totožnosti žadatele na příslušném praco-
višti obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností (podle místa trvalého pobytu 
žadatele). Řidičský průkaz lze převzít 
osobně nebo prostřednictvím zmoc-
něnce na základě ověřené plné moci na 
příslušném obecním úřadu obce s roz-
šířenou působností a odevzdat původní 
řidičský průkaz žadatele.

– Typy ŘP, které podléhají výměně:

Vzhledem k značnému objemu řidič-
ských průkazů určených k výměně, je 
smyslem této informace dosažení stavu 
rovnoměrného tempa výměny a odstra-

▶
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nění stresujících situací vyvolaných 
obrovským náporem zájemců o výměnu 
řidičských průkazů před koncem roku. 
Z tohoto důvodu se obracíme na všechny 
držitele platných řidičských průkazů, 
aby požádali o výměnu včas a ušetřili 
si tak zbytečné potíže a průtahy ve fron-
tách. V současné době probíhá výměna 
bez problémů a bez čekání!

Bc. Miroslav Peroutka
vedoucí odboru dopravy a silničního 

hospodářství
MěÚ Světlá n. S.

Fotovoltaická elektrárna 

Zastupitelstvo města Světlá n. S. na 
svém zasedání dne 17. března jedno-
myslně schválilo odprodej pozemků 
v k. ú. Lipnička o celkové výměře 8,8 ha 
určených pro výstavbu fotovoltaické 
elektrárny. Z 19 firem přihlášených do 
veřejné soutěže zastupitelé města vy-
brali firmu Hansesolar CZ, s. r. o., Praha. 
Při posuzování nabídek byl hodnocen 
jednak finanční efekt pro město, dále 
připravenost firem na realizaci stavby 
v letošním roce a v neposlední řadě 
i schopnost financování celého projektu. 
Vítězná firma zaplatí městu v letošním 
roce 30 milionů korun a dále v průběhu 
20 let každý rok 8,5 % z fakturace za 
vyrobenou energii.

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

MO KDU-ČSL pořádá

9. května
v tanečním sále Společenského domu

od 14 hod.

k oslavě 

DNE MATEK
již tradiční kulturní pořad 

(19. ročník), ve kterém vystoupí děti 
a místní hudební skupina.

Letos jako doprovodný program na 
náměstí skákací hrad a nafukovací 

klouzačka, vše zdarma. 

Všechny srdečně zve
MO KDU-ČSL

Svoz objemného odpadu

Městský úřad Světlá n. S., odbor ži-
votního prostředí a Technické a byto-
vé služby města Světlá n. S. oznamují 
občanům, že ve dnech od 12. dubna do 
11. května se uskuteční svoz objemné-
ho odpadu. Svoz bude probíhat tak, že 
odpad bude ve svozový den, v určenou 
dobu a na určeném místě odkládán do 
přistavených kontejnerů. Svoz bude 
prováděn na území města a jeho míst-
ních částech dle stanovených termínů 
v rozpisu svozu.

SVOZ BUDE PROBÍHAT NÁSLE-
DUJÍCÍM ZPŮSOBEM
 • ve stanovený den a čas budou na ur-

čená místa přistaveny kontejnery 
 • kontejnery zde budou umístěny od 

14 do 20 hod., po uplynutí této doby 
budou odvezeny 

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

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

Tento svoz je určen pro odkládání 
určených druhů odpadů pocházejících 
od fyzických osob s trvalým pobytem na 
území města Světlá n. S. a jeho místních 
částí, dále na odpad pocházející od osob, 
které vlastní na území města a v jeho 
místních částech stavbu sloužící k in-
dividuální rekreaci, tj. osob, které platí 
poplatek za odpad městu Světlá n. S.  

JAKÝ ODPAD LZE DO VELKO-
OBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ OD-
LOŽIT
 • objemné odpady jako např. starý 

nábytek, linoleum, koberce, umy-
vadla, vany,  matrace, sporáky 

 • z nebezpečných odpadů např. auto-
baterie 

 • elektrozařízení (např. lednice, 
pračky, televizory), které je nutné 
odkládat kompletní, v nerozebra-

ném stavu, jinak je nelze odevzdat 
v rámci zpětného odběru elektroza-
řízení 

V RÁMCI SVOZU ODPADŮ SE NE-
SMÍ ODKLÁDAT 
 • drobný komunální odpad, který lze 

odkládat do popelnice 
 • organický odpad 
 • tekutý odpad, zejména nebezpečné 

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

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

MIMO SVOZOVÉ DNY JE NUT-
NÉ ODPAD ODVÁŽET POUZE NA 

SBĚRNÝ DVŮR!
 
V případě dotazů se obraťte na TBS 

Světlá n. S.,  tel. 569 452 656 nebo 
na odbor životního prostředí, tel. 
569 496 644. 

DEN SVOZU
Stanoviště kontejnerů jaro 2010

12. 4. 
 • Benetice - náves
 • Žebrákov – u čp. 9 u Pejcharů
 • Opatovice – na návsi u kapličky
13. 4. 
 • Horní Březinka – křižovatka smě-

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

kalů
 • Dolní Březinka – pod čp. 34 Čelan-

ský
14. 4. 
 • Lipnička – za hospodou na návsi
 • Kochánov – náves 
 • Mariadol + Františkodol – u auto-

busové čekárny pod čp. 30
15. 4. 
 • Josefodol – parkoviště u skláren
 • Horní Bohušice – náves u rybníka
 • Dolní Bohušice – u špejcharu
19. 4. 
 • Leštinka - náves
 • Mrzkovice – náves u kapličky
 • Sázavská čp. 921 u kontejnerů
20. 4. 
 • Horní Dlužiny – v prostoru u poto-

ka
 • Dolní Dlužiny – na návsi u rybníka
 • Nádražní ulice – u ZEMOSu
21. 4. 
 • Závidkovice – náves nad kulturním 

domem ▶
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▶  • Radostovice – u váhy
 • Na Rozkoši u parkoviště TBS
22. 4. 
 • Zámecká ulice – parkoviště před 

vchodem do zámku
 • zimní stadion – parkoviště 
 • Panuškova ulice – F. A. Jelínka 

– křižovatka
26. 4. 
 • Nové město – u čp. 945
 • Zahrádecká ulice – u pneuservisu
 • Lánecká ulice – u čp. 229, mateřská 

škola
27. 4. 
 • Nad Tratí – čp. 467 pod Kosovými
 • Sázavská ulice – pod čp. 584
 • Na Bradle – proti čp. 965
28. 4. 
 • Komenského – parkoviště u ZŠ
 • Vysočanská – u čp. 779
 • Nová čtvrť – u křižovatky s Ko-

menského ulicí
29. 4. 
 • Na Bradle – parkoviště před COOP-

-Diskont
 • Kolovratova ulice – u křižovatky 

s Nádražní ulicí, proti ZUŠ
 • Jelenova – parkoviště proti ZŠ
3. 5. 
 • Lánecká ulice – za bytovkou 

čp. 700, proti MŠ
 • Sklářská ulice – u křižovatky s ulicí 

U Stromečku, čp. 880
 • Čapkova ulice – parkoviště u soko-

lovny
4. 5. 
 • Na Sídlišti – trafostanice u čp. 933
 • Komenského – parkoviště u hřbito-

va
 • U Bohušického rybníka – u křižo-

vatky B. Němcové, Na Hrázi, Krát-
ká

5. 5. 
 • Kolovratova ulice – pod tratí mezi 

čp. 414 a 417
 • Havlíčkova – za tel. budkou u čp. 717
 • Dolní ulice – za tržnicí, parkoviště 

Telecom
6. 5. 
 • Nad Cihelnou – za křižovatkou 

s Havířskou ul., slepá ulice nad 
hřbitovem

 • Na Sídlišti – pod železniční tratí 
vedle čp. 594

 • U Dílen – „Krupičkovo náměstí“
10. 5. 
 • Na Bradle čp. 950
 • Malostranská ulice – u parkoviště
 • Panuškova ul. – u sběrného hnízda 

v křižovatce Panuškova  a Vyso-
čanská ul.

Poděkování nálezcům

Několika snímky se vracíme k článku 
I taková je dnešní mládež, uveřejněném 
v minulém dvojčísle na str. 14.

Zleva: místostarosta Josef Böhm, Ondřej Zmrhal, Jan Dvořák, starostka města 
Ing. Lenka Arnotová, Michal Slabík, ředitel ZŠ Lánecká Mgr. Vlastimil Špatenka 

a Jonáš Slabík

Slavnostní poděkování za příkladné 
jednání a předání nálezného se uskuteč-
nilo v obřadní síni Městského úřadu ve 
Světlé n. S. za přítomnosti rodičů, pra-
rodičů, ředitele základní školy a předsta-
vitelů města. Slavnostní chvíli obohatil 
Jan Dvořák hudební produkcí. 

Všem přítomným bych chtěla touto 
cestou ještě jednou poděkovat.   

Bc. Bohuslava Vondrušová
vedoucí odboru správního, školství 

a živnostenského
MěÚ Světlá n. S.

Foto: Jaroslav Vála
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Kriminalita na Světelsku

Šetřením havlíčkobrodských policistů 
byl zjištěn pachatel vloupání do novino-
vého stánku, ke kterému došlo koncem 
ledna letošního roku ve Světlé n. S. Teh-
dy neznámý pachatel vnikl do uvedené-
ho stánku, ale po chvíli od svého jednání 
upustil a z místa utekl neznámo kam. 
Poškozením zařízení způsobil majiteli 
škodu ve výši 1 100 Kč. Z uvedeného 
jednání je podezřelý 20letý mladík 
z Havlíčkobrodska. Věc byla předána 
policistům služby kriminální policie 
a vyšetřování, kde je jmenovaný muž 
stíhán pro svoji další trestnou činnost.

V pátek 26.2. okolo 22. hodiny došlo 
na silnici mezi obcemi Světlá n. S. a Dol-
ní Březinka k dopravní nehodě. Řidič 
osobního vozidla Toyota Carina při prů-
jezdu levotočivé zatáčky nezvládl řízení, 
vyjel na pravou krajnici a dále mimo 
komunikaci na travnatý svah. Odtud se 
vozidlo odrazilo, narazilo do vzrostlého 
stromu a následně se převrátilo na pravý 
bok. Ke zranění osob nedošlo, pouze na 
vozidle vznikla hmotná škoda 30 tisíc 
korun. U 28letého řidiče byla provedena 
orientační dechová zkouška s pozitiv-
ním výsledkem 2,31 promile alkoholu 

v dechu. Řidič se následně podrobil od-
běru krve ve zdravotnickém zařízení.

Krátce před jednou hodinou ranní 
v úterý 2. 3. oznámil na linku tísňového 
volání 72letý muž, že jeho a manželku 
napadá opilý syn. Výjezdem na místo do 
rodinného domu v jedné obci na Světel-
sku policisté zjistili, že 45letý muž, který 
bydlí ve společné domácnosti se svými 
rodiči, v podnapilém stavu vyhazoval 
z domu věci a slovně i fyzicky napadal 
oba své rodiče. Ke zranění nedošlo, ani 
jeden z rodičů nežádal lékařské ošetření. 
Vzhledem k tomu, že jednání ze strany 
syna bylo opakované a neslo znaky 
domácího násilí, byl policisty muž z do-
mu na deset dní vykázán.

Tehož dne v době mezi 5.00 a 16.00 
hodinou se dosud neznámý pachatel po 
vypáčení dveří vloupal do rodinného 
domu v obci Sázavka. Dům prohledal 
a následně v patře odcizil uschovanou 
finanční hotovost a dále z plastové kra-
bičky v obývacím pokoji pak drobné 
mince. Poškozený majitel škodu vyčíslil 
na více než 210 tis. Kč.

V pátek 5.3. ve večerních a nočních 
hodinách se policisté opět zaměřili na 
podávání alkoholických nápojů oso-

bám mladším 18 let, ale také na řidiče 
motorových vozidel. Tentokrát kontro-
lovali restaurační zařízení na Světelsku 
a Ledečsku. Několikahodinové akce 
se zúčastnila necelá dvacítka policistů 
z pořádkové a dopravní služby, z in-
spektorátu cizinecké policie, služby 
kriminální policie a vyšetřování i pra-
covnice městského úřadu. V síti uvízl 
pouze jeden mladistvý hříšník, který 
nadýchal necelé půl promile alkoholu. 
Věc bude řešena jako přestupek. V rámci 
akce byla policisty zkontrolována necelá 
stovka řidičů, byly zjištěny tři drobné 
přestupky v dopravě, které byly na místě 
vyřešeny blokovou pokutou.

V neděli 14.3. krátce po deváté hodině 
večer byl policejní hlídkou v obci Nová 
Ves u Světlé kontrolován 39letý řidič 
osobního vozidla Škoda 105. Provede-
nou orientační dechovou zkouškou mu 
bylo naměřeno 3,39 promile alkoholu 
v dechu. Na místě mu byl zadržen řidič-
ský průkaz a další jízda mu byla zakázá-
na. Ve věci byly zahájeny úkony trestní-
ho řízení pro podezření z trestného činu 
ohrožení pod vlivem návykové látky.

Z webových stránek Policie ČR 
zpracovala -hk-

Dům čp. 155
Zatím nejstarší nalezený záznam se 

váže k roku 1831 a zmiňuje výměnek 
a služebnost bydlení Marii Ženíškové, 
další k roku 1877 uvádí služebnost 
doživotního užívání tohoto knihovní-
ho tělesa manželům Václavu a Marii 
Bendovým. Jako majitelé jsou uváděni 
roku 1877 nezletilí Václav, Marie, An-
tonín, František a Jan Bendovi, roku 
1903 Marie Bendová a pozůstalost 
Václava Bendy, otce, téhož roku Ma-
rie Novotná, Františka Bedrníčková 
a Jan Benda a ještě jednou roku 1903 
brusič granátů Jan Bedrníček (*1865) 
a jeho manželka Františka roz. Bendo-
vá. (*1873). Dle voličského seznamu 

z června 1921 zde kromě zmíněných 
manželů Bedrníčkových ještě bydleli 
jejich dcera Marie (*1895), holič Jan 
Bedrníček (*1897) a holič Karel Be-
drníček (*1899). Od roku 1941 je jako 
majitelka vedena Anna Koblížková 
roz. Bedrníčková. Její manžel Karel 

Koblížek vyráběl a opravoval hudební 
nástroje, v inzerátu z roku 1938 měl 
text: „Výroba chromatických, piano-
vých harmonik a plechových hudeb-
ních nástrojů. Opravy a ladění všech 
druhů hudebních nástrojů.“

V dubnu 1943 podal Karel Koblížek 
žádost o povolení opravy domku: 

„Jmenovaný domek jest z větší čás-
ti dřevěný a jest tak zchátralý, že je 
strach v něm bydleti. Celý se sklání na 
jednu stranu a potřebuje neprodleně 
nutnou opravu. Tato úprava dle mého 
úsudku jest zapotřebí provésti částeč-
ným podezděním a za tímto účelem 
žádám zdvořile o povolení k odběru 
asi 3000 a 3500 cihel. Dovoluji si ▶
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poznamenati, že oprava jest velmi 
nutná neb již z toho důvodu, že je nás 6 
členů (rodina) a obýváme pouze jednu 
místnost, což ze zdravotních důvodů 
jest nadále úplně nemožné. Prosím, by 

mně bylo současně povoleno ze zadní 
části domku, kde se nachází zpustlá 
stáj, abych z této si mohl udělati pro-
zatímní místnost, na tuto opravu ne-
žádám ničeho než povolení, poněvadž 
potřebné věci k tomu mám doma, tj. 
dřevo a heraklitové desky, tuto míst-
nost druhou potřebujeme nevyhnu-
telně neb jak jsem shora poznamenal, 
jest nás namačkáno v jedné místnosti 
6 členů rodiny, což zdravotně není na-
dále možné neb tato jest shnilá a vlhká 
a děti mám stále z toho nemocné. Pro-
sím, by moje žádost byla vzata v úvahu 
nebo jest její obsah naprosto pravdi-
vý, současně prosím, aby byl vyslán 
stavební odborník, který moje údaje 
potvrdí, dále si dovoluji poznamenati, 
že mimo poukazu na těch pár cihel ni-
čeho jiného od Vás nežádám, veškerou 
práci si provedu sám se svým příbuz-
ným pod dohledem stavitele.“

Tuto žádost poslal Okresnímu úřadu 
v Ledči, odkud se vrátila na městský 
úřad do Světlé a p. Koblížkovi bylo 
při jeho návštěvě vysvětleno, že musí 
podat žádost o vydání stavebního po-
volení s přiloženými plánky ve trojím 
vyhotovení a o příděl stavebních hmot 
se obrátit na správy příslušných kon-
tingentů.

O pětadvacet let později, konkrétně 
3. 9. 1969, podal syn Karla Koblížka, 

Jaroslav, žádost o povolení přístavby 
jedné místnosti a příslušenství k dom-
ku: 

„Ze stávajícího bytu vznikne po 
adaptaci další místnost v přízemí. 

Zadní vchod a místnosti o světlé výšce 
cca 2 m budou připojeny k dílně, neb 
jsou obývání neschopné, budou slou-
žiti jako skladiště. Přístavbou domku 
bude tedy získána nová bytová jednot-
ka. Majetkoprávní poměry mám vyře-
šeny kupní smlouvou, dle které koupím 
stávající domek čp. 155.“ Rozhodnutí 
o přípustnosti stavby bylo vydáno 
14. října 1969, rozhodnutí o užívání 
stavby až 16. prosince 1975. Mezitím 

v roce 1970 převedla Anna Koblížková 
dům se stavební parcelou a zahradou 
na syna Jaroslava a jeho manželku 
Janu. 

V dopise ONV, odboru výstavby 
a územního plánování, Havlíčkův 
Brod, Janě Koblížkové se píše: „Po-
kud jde o výkup Vašeho domku, nelze 
zatím sdělit jeho termín, protože není 
znám výhled budoucí výstavby. Dle 
směrného územního plánu města 
Světlá n. S. se Váš domek nachází 
v prostoru určeném pro výstavbu 
vysokopodlažních domů, avšak tato 
výstavba se soustřeďuje na lokalitu 
Bradlo, kde je uvažováno celkem 720 
b. j. V této pětiletce probíhá výstavba 
pouze 320 b. j. Při výstavbě ubytovny 
n. p. Bohemia nebylo nutno Váš do-
mek vykoupit, protože dle vyjádření 
okresního hygienika je vzdálenost od 
ubytovny vyhovující. Přesto však Vám 
n. p. Sklárny Bohemia přislíbil výkup 
domku po obdržení potřebných finanč-
ních prostředků.“

Následuje obsáhlá korespondence 
včetně anonymních udání kolem zbou-

rání staré dřevěné části a nepovolené 
výstavby nové – a tím složka doku-
mentů k tomuto domu končí.

Od roku 1986 byli majiteli domku 
Dezider Šárišský a jeho žena Pavlína, 
posledním majitelem je Jiří Semrád, 
který zde má dílnu na opravu zahradní 
techniky.

Text a foto: jv (1), 
archiv (1)

Dům čp. 155 kdysi…

… dnes

▶



Světelský zpravodaj duben 2010 strana 10 strana 11 duben 2010 Světelský zpravodaj 

V pátek 19. března kolem 17. hodiny 
pro nás začal dlouho očekávaný večer. 
Byl to večer, na který jsme se opravdu 
dlouho a netrpělivě připravovali. Již dva 
měsíce před „dnem D“ jsme secvičovali, 

pro nás ze začátku dost složitý, nástup, 
ale také předtančení, do kterého jsme si 
vybrali dva poměrně známé tance. A to 
valčík a klok. Také jsme byli zaměstnáni 
sháněním sponzorských darů do tom-
boly. Zpočátku jsme se báli o to, aby 
se našli tací lidé, kteří by byli ochotni 
poskytnout onen sponzorský dar. Dnes 
už víme, že jsme se bát nemuseli. Dohro-
mady jsme našli 48 sponzorů, jimž také 
touto cestou ještě jednou, a to z celého 
srdce, děkujeme. 

Ples, na který jsme se začali scházet 
už kolem čtvrté hodiny, opravdu neměl 
ani jednu jedinou chybičku. Musíme za 
celou třídu říci, že jsme si ho opravdu 
náležitě užili. Byla to taková odměna za 
krásných devět let na naší ZŠ Komen-
ského ulice. Celý večer, který byl ofici-
álně zakončen kolem 22. hodiny, jsme 
tančili, blbli a užívali si za doprovodu 
krásných a známých písniček, jež nám 
hrála světelská kapela SOBAKO. Byl to 
večer, na který opravdu dlouho nezapo-

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

klubovny

Program na duben a květen:

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

úterý:  13. 4. – šperky z FIMA
 20. 4. – pletení nádob z papíru
 27. 4. – hedvábné vitráže
 4. 5. – keramika
 11. 5. – malování na porcelán
středy:  14. 4. – květinové kolíčky
 21. 4. – tisk na trička – květinová
  zahrádka
 28. 4. – modelování
 5. 5. – malování prsty
 12. 5. – skládané lodičky a parníky

pátek 16. dubna
Vítání jara 
 – už potřetí dopolední výlet 
 na Stvořidla – soutěže, koníci, 
 opékání ve spolupráci s MC 
 Ledňáček a Lesy ČR (odjezd v 8.15  
 z nádraží, návrat v 11.21 nebo 12.45)

pátek 30. dubna
Pálení čarodějnic 
 – další výlet na Stvořidla – hry, 
 koníci, opékání, výroba a pálení 
 čarodějnice (odjezd 13.47, návrat  
 16.33 nebo 17.53 hod.) 

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

meneme. Jsme plni zážitků, krásné ná-
lady a také pocitů, které jsme cítili i při 
šerpování naší třídní učitelkou Jiřinkou 
Dvořákovou nebo také při povídání s na-
šimi dřívějšími učiteli.   

Na večírku, kde jsme čekali poměrně 
velkou účast, se nakonec sešlo mnohem 
více lidí, než jsme si představovali. Jsme 
rádi, že si onen večer užili s námi. Ať 
už se jednalo o naše rodiny, známé, ka-
marády, ale i lidi, kteří se přišli prostě 
a jednoduše pobavit. Škoda, že pomocí 
těchto řádků vám nemůžeme poslat ales-
poň trochu té naší nálady, která kolovala 
celým „NAŠÍM“ večerem.

Na závěr bychom chtěli poděkovat 
všem, kteří nám s plesem pomohli a uži-
li si ho s námi.

Kristýna Kubíková 
a Kristýna Prokůpková 

za celou 9. třídu
Foto: Ondřej Rezler

Náš absolventský ples

C
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Lyžařský výcvik žáků ZŠ Komenského

Očima učitelů
V sobotu 27. února jsme se již tradičně 

vydali na lyžařský výcvik do Jedlové v Or-
lických horách. Stejně jako v loňském roce 
jsme si nemohli stěžovat na nedostatek 
zájemců. Přihlásilo se 29 žáků sedmých 

ročníků, které jsme na konečný počet 37 
doplnili žáky osmých a devátého ročníku. 
Problém nebyl ani s lyžařským vybave-
ním, kdo neměl lyže a boty své, mohl si je 
vypůjčit ze školy. 

Pobyt na horách se vydařil po všech 
stránkách. Děti odolaly všem virovým 
i bakteriálním nástrahám a na lyžích 
i snowboardech si počínaly velmi zdatně. 
Také počasí nám vesměs přálo. Odpolední 
teploty nad bodem mrazu, které nás pro-

vázely první dva dny, byly sice vystřídány 
mrazem, ale sluníčko i nadále hřálo, tudíž 
jsme využili jak sluneční brýle, tak krém 
na opalování.

Byli jsme mile překvapeni nadšením 
dětí, s jakým se pouštěly do výuky na sjez-

dovce. Všichni včetně původních nelyžařů 
v závěru týdne bravurně sjížděli kopec 
a bez větších problémů zvládli závěrečný 
obří slalom. Jedno dopoledne jsme pro 
zpestření strávili ve ski areálu v Deštném 
v Orlických horách, aby si žáci prožili 
skutečnou atmosféru hor, náročnější svahy 
i sedačkovou lanovku.

Když jsme se v sobotu 6. března vraceli 
domů, byly děti viditelně unavené, ale 
spokojené. Podle našeho názoru se výcvik 

 Českobudějovická obecně prospěšná 
společnost Attavena přichází do Světlé 
n. S. a blízkého okolí s nabídkou pro 
rodiče na MD a RD, ale nejenom pro 
ně. Možnost účasti ve čtyřicetihodino-
vých akreditovaných rekvalifikačních 
kurzech Základy práce na PC v rámci 
projektu Lehké motivačno mají i osoby 
pečující o závislého člena rodiny, rodiče 
samoživitelé, muži v obdobné situaci 
jako ženy s malými dětmi a rodiče s dět-
mi do 15 let. Projekt není určen pro oso-
by již aktivně vykonávající zaměstnání 
nebo pro OSVČ. 

Kurzy se budou konat každou středu 
a čtvrtek od 5.5. do 24.6. Účastnice čeká 
13 lekcí rekvalifikačního kurzu a 3 lekce 
věnované simulační hře Pracovní role 
matky. Celkem 24 klientek získá osvěd-
čení o rekvalifikaci platné na celém úze-
mí ČR a některé z nich možnost účasti 
v pokročilém kurzu ICT efektivně v ži-
votě matky, kde se výuka provádí zcela 
netradičním způsobem. 

Po 12 maminkách ve dvou kurzech, 
(dopoledním od 9 do 12 hod. nebo od-
poledním od 13 do 16 hod.), zvládne 
základy psaní textu, práce s tabulkami, 
efektivní využití internetu a obsluhu 
e-mailové schránky. Akce je připravo-
vána ve spolupráci s MC Rolnička. Vý-
uka bude probíhat v ZŠ Komenského ve 
Světlé n. S. Díky fondům ESF a státní-
mu rozpočtu ČR jsou nabízené aktivity 
pro klientky zcela zdarma.

Oproti standardním kurzům nabízíme 
výuku s asistentem, zajistíme hlídání 
dětí, klademe důraz nejen na názorný 
výklad, ale zvlášť na praktické procvičo-
vání za pomoci lektora a asistenta. Navíc 
poskytuje lektor prostřednictvím mailu, 
ICQ nebo telefonicky pomoc klientkám 
po celou dobu trvání kurzu. Podpora kli-
entů je dána i studijními materiály psa-
nými srozumitelně pro cílovou skupinu.

Prohlédněte si naše projektové stránky 
Lehké motivačno na www.attavena.cz. 

Bližší informace a přihlášky na tele-
fonu 774 223 427, 327 314 082 (Alena 
Kloudová).

Přijďte na informační schůzku 
(předem se prosím přihlaste na 

kontaktu výše) ve středu 28. dubna 
od 14 hod. v MC Rolnička.

S Attavenou za vzděláním



Světelský zpravodaj duben 2010 strana 12 strana 13 duben 2010 Světelský zpravodaj 

Z domova pro seniory

V úterý 16. února jsme se s několika 
obyvateli zúčastnili Masopustního 
reje na světelském náměstí, kde jsme 
zhlédli nejenom průvod cca 200 masek, 

ale za doprovodu živé hudby ochutnali 
i pravé masopustní koblihy. Neodolali 
jsme a hned druhý den nato došlo ke 
smažení masopustních koblihů i u nás 
v kuchyňce.

Ve čtvrtek 25. února se v našem 
domově konal tradiční Maškarní ples. 
Letos se jej zúčastnilo rekordních 32 
masek. V  jídelně proběhla veselice 
s bohy řeckých ostrovů, vodníkem, 
lehkou děvou, Zorro-mstitelem, pirá-
tem, fotbalistou, rozvernou školačkou, 
klaunem, matkou představenou, vnad-
nou hasičkou, karatistou, Křemílkem 
a Vochomůrkou, havajskou tanečnicí, 
Číňanem, vnadnými selkami, kan-
kánovou tanečnicí, pravěkou ženou, 
nezbedným puberťákem, čarodějnicí 
a mnoha dalšími. K maškarní veselici 
nám hudební doprovod zajistila hudeb-
ní skupina Č.A.S.S.

Poděkování za přespání 

Touto cestou bychom my, žáci 5.a ZŠ 
Lánecká, chtěli poděkovat naší paní uči-
telce Evě Milfaitové, paní učitelce z 1.b 
Blance Zmrhalové a paní družinářce Janě 
Křížové za krásný a nezapomenutelný 
zážitek. Tím zážitkem byla noc strávená 
v naší škole. Přespání se konalo v pátek 
19. března. Kromě naší třídy se této akce 
zúčastnila ještě třída 1.b a několik našich 
mladších sourozenců. Ve škole jsme se 
sešli v podvečer v 17 hodin. Nejdříve jsme 
se ubytovali v naší třídě a pak již začal 
program, který pro nás připravily paní 
učitelky. Součástí programu byla společná 
večeře, kterou jsme my „páťáci“ s chutí 
uvařili. Po večeři jsme podnikli cestu 
k perníkové chaloupce, vyráběli zvířátka 
a dívali se na pohádky a filmy. Pak už 
jsme zalezli do svých spacáků a popřáli si 
dobrou noc. 

Ráno jsme se všichni opět sešli u spo-
lečné snídaně. Po snídani nás čekal další 
program. Tím byla společná vycházka do 
parku, kde jsme hráli různé hry. Před po-
lednem jsme se vrátili do školy, abychom 
si sbalili všechny věci. Pak už nás čekalo 
jenom loučení a návrat domů, kam jsme si 
odnesli krásné vzpomínky a hezké kera-
mické medaile. 

5.a ZŠ Lánecká ul.(foto: Tomáš Böhm)

vydařil, kolektiv byl utužen a děti si týden 
mimo školu a bez dozoru rodičů v plné 
míře užily.

Na závěr chceme opět poděkovat všem 
rodičům za to, že umožnili svým dětem 
získat nové zkušenosti i sportovní do-
vednosti. Určitě nemusí svých vložených 
investic litovat.

Mgr. Jan Mikeš, Mgr. Eva Dušková, 
Mgr. Hana Kubínová

Očima žáka
Odjezd od základní školy byl napláno-

ván na sobotu 27. února ve 14.30 hod. Po 
příjezdu do Jedlové jsme se rozdělili do 
pokojů a odebrali se na večeři do jídelny. 
Po večeři byla přednáška o denním reži-
mu, pravidlech chování atd. Každý den 
jsme měli budíček o půl osmé. Po snídani 
přibližně v devět hodin jsme dennodenně 
vyráželi na sjezdovku a po poledním 

V pátek 26. února jsme byli pozváni 
na I. zimní olympijské hry do domova 
seniorů Drachtinka v Hlinsku. Z našeho 
domova se zúčastnila dvě tříčlenná druž-

stva a oběma patří velký dík za skvělou 
reprezentaci. Družstvo ve složení Anna 
Šuráňová, Margita Rinnová a Marie Rů-
tová obsadilo skvělé třetí místo, družstvo 
ve složení Růžena Choutková, Marie 
Kalašová a Antonín Michalíček obsadilo 
nádherné první místo. Ještě jednou obě-
ma družstvům děkujeme a gratulujeme.

Společně s Agenturou Dobrý den 
Pelhřimov, která eviduje rekordy a kuri-
ozity v ČR, jsme ve středu 3. března byli 
v pražském divadle ABC na muzikálu 
Šakalí léta, ve kterém hráli Květa Fialová, 
Lubomír Lipský a řada dalších skvělých 
herců. Důvodem naší účasti byl křest 
České knihy rekordů III, kterou Agentura 
vydala koncem loňského roku a v níž 
je náš domov 2 x zapsán (nejdelší had 
z vlněných bambulí a nejvíc vlněných 
bambulí s čepičkou). Ke křtu knihy došlo 
po výše zmíněném představení, knihu 

klidu ve dvě hodiny rovněž. Každý večer 
po přednáškách si některá skupina dětí 
připravila zábavný program, hry, soutěže 
apod. Čtvrtý den po večerní přednášce 
byla uspořádána veselá diskotéka. Ve 
středu jsme jeli na velkou sjezdovku do 
Deštné v Orlických horách a zpáteční 
cestu jsme podnikli na lyžích přes pole. 
Ve čtvrtek večer byl uspořádán karneval 
spojený s hudbou a tancem. V pátek ráno 
učitelé nachystali obří slalom a  večer se 
rozdávaly diplomy. Ještě ten večer se začí-
nalo balit, aby se v sobotu ráno okolo desá-
té mohlo odjet domů. Do Světlé n. S. jsme 
přijeli okolo jedné hodiny. Na parkovišti 
u školy již čekali nedočkaví rodiče.

Ondřej Zajíc, 7.a

Maškarní ples Křest České knihy rekordů III

▶
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Bali – zážitky z jižní polokoule 

(pokračování)

Pár slov o létání
Kde všude se dá na Bali létat? Ve své 

podstatě existují čtyři oficiální starto-
vačky. Dvě dole na jihu – Timbis určený 
především pro svahování na útesech při 
jižním větru a Gunung Payung, který je 
zhruba 2 km východně a využívá se, když 
se vítr stáčí k východu. Timbis má výhodu, 
že lze přistát na jedné ze dvou pláží, které 
leží pod zhruba 100 m vysokým útesem, 
na jehož temeni je travnatá startovačka. 
Gunung Payung je omezen tím, že pláž je 
zaplavena vodou při vrcholícím přílivu. Na 
východním pobřeží leží Candi Dasa – zde 
se startuje ze zhruba 250 m vysokého hře-
bene při východním větru a přistává se na 
dlouhé pláži tvořené sopečným popelem. 
Zdejší startovačka je poměrně velmi úzká 
a příkrá. Výstup na hřeben trvá kolem půl 
hodiny a je možné si najmout místního 
nosiče. Ve zdejším dusném klimatu při 
pochodu do strmého kopce s batohem na 
zádech z Evropana pot jenom leje. Posled-
ní místo je na svahu sopky Batur, přistává 
se dole u stejnojmenného jezera. 

Zdejší létací sezona je zejména od dubna 
do září, kdy se podle informací místních 

dá létat téměř každý den. V našich zim-
ních měsících, kdy se sem turisté jezdí 
ohřát  a užít sluníčka, funguje zimní mon-
zun, počasí je velmi nestálé, jsou časté 
bouřky s velmi intenzivním deštěm. 

Má cesta na Bali proběhla v druhé po-
lovině února a mohu tento fakt potvrdit. 
Ve třech dnech, které jsem měl na létání 
vyčleněné, bylo počasí velmi proměnlivé 
a létat se téměř nedalo, s výjimkou krát-
kých sletíků.

Ale zpět k Timbisu. Ač to na Googlu 
vypadalo jednoduše, najít startoviště až ta-
ková legrace není. Timbis leží na jihu polo-
ostrova nazvaného Bukit Badung. Necelý 
kilometr od útesů na jihu vede rovnoběžně 
s pobřežím rozbitá cesta lemovaná četný-
mi kamenolomy a z ní vybíhají desítky 
cestiček směřující tropickou vegetací k po-

břeží. Cesta ke startovišti není značená, 
a tak až po mnoha pokusech, kdy mě cesta 
často dovedla na dvorek nějakého domku 
přímo před chlívek, asi po pětihodino-
vém boji, jsem startoviště našel. Kdo má 

k dispozici GPS, je lepší jej vzít s sebou 
se zadanými koordinátami, hledání je pak 
jednodušší. 

Jak jsem již naznačil, měl jsem na létání 
pouhé tři dny. Během nich foukalo od 
západu, proudění bylo často stáčeno navíc 
k severu bouřkami, tvořícími se ve vnitro-
zemí. Přesto bylo jedno odpoledne možné 
dát na Timbisu krátký slet z útesů dolů na 
pláž. Během čekání, zda se vítr nestočí, 
jsem se seznámil s jedním z místních líta-
čů, sympatickým armádním důstojníkem 
jménem Waosokhi Mendrofa. Dozvěděl 
jsem se od něj spoustu zajímavých in-

křtila patronka našich rekordů Květa 
Fialová a Lubomír Lipský za přítomnosti 
dvou členu Agentury Dobrý den a našeho 
pana ředitele. Křtu přihlíželi nejen diváci, 
kteří ten den na představení přišli, ale 
i někteří zaměstnanci a obyvatelé našeho 
domova. Po křtu knihy proběhlo ve vesti-
bulu divadla malé posezení s oběma herci. 

Večer to byl sice dlouhý, ale krásný a plný 
neopakovatelných zážitků. 

V pondělí 8. března se u příležitosti 
MDŽ konala naše Kavárnička, kde 
kromě příjemné hudby v podání pánů 
Vondry a Buška rozdal pan ředitel všem 
přítomným ženám malou kytičku vyro-
benou v naší keramické dílně.

V pondělí 15. března se uskutečnila 
druhá přednáška v rámci Univerzity 
slunečního věku. Téma přednášky znělo 
Putování po svaté zemi a přednášejícím 
byl Mgr. Michal Šimek.

Text a foto: Lucie Coufalová
sociální pracovnice

▶

Po výstupu na startoviště s Waosokhi Mendrofou, pot ze mě jenom leje

Před startem na Timbisu
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Program také naleznete na www.svetlans.cz Změna programu vyhrazena. Telefon 569 496 619. Web: www.365dni.cz

Duben
Pátek 9. 4., 17.30

Cesta na Měsíc 3D (USA) 113´
Animovaný/dobrodružný
První 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. 
Hraje: Zuzana Kanócz 
Vstupné: 70 Kč
Od 15 let

Pátek 16. 4., 19.30
Nějak se to komplikuje (USA) 
120´
Komedie. Stará láska nerezaví, 
nezmění to ani rozvod. 
Hrají: M. Streep, A. Baldwin
Vstupné: 65 Kč
Od 12 let

Neděle 18. 4., 19.30
Vlkodlak (Velká Británie, USA) 
97´
Horor. Když je měsíc v úplňku, 
legenda ožívá. Hrají: B. Del Toro, 
E. Blunt
Vstupné: 65 Kč
Od 15 let

Pátek 23. 4., 19.30
Pouta (ČR) 146´
Thriller
Thriller o temnotě a lásce, zničení 
a osvobození, vězení a útěku.
Hrají: O. Malý, K. Farkašová
Vstupné: 65 Kč
Od 12 let

Neděle 25. 4., 17.30
Dešťová víla (ČR) 96´
Romantická pohádka
Jak už to v pohádkách bývá, dobro 
a láska zvítězí. 
Hrají: V. Kerekes, M. Donutil
Vstupné: 70 Kč
Přístupný

formací o místních podmínkách a padáč-
kářích. Létání na Bali se věnuje asi 20 
místních pilotů, na lokalitě Timbis je škola 
vedená Ketutem Mandou.

Jedna věc mě velmi příjemně překvapila. 
Ač je na oficiálních stránkách www.bali-
paragliders.com uvedeno, že zahraniční 
piloti platí na startovišti částku 100 000 
rupií a stávají se tak dočasnými členy 
balijského paraglidingového klubu, Ketut 
Manda jako místní safety officer po mě 
nic nechtěl. 

A vlastní létání? Většinu času jsem tu 
bohužel trávil nuceným parawaitingem 
kryt před slunečním žárem rákosovou 
stříškou na startovišti  a pozorováním sur-
fařů pod útesem. Jen jedno odpoledne ze 
tří bylo tak maximálně sletíkové. Vítr po 
kose neumožňoval nic lepšího, než krátké 
sklouznutí v několika pentlích dolů na asi 
10 metrů širokou pláž. Sbalení padáku na 
dvorku jedné rybářské chatrče a výstup po 
uzoučké stezce prudkým útesem vzhůru. 
Pot stékal proudem a člověk byl už na 
začátku výstupu mokrý jak myš. Ale i tak 
jsme byli s Waosokhim šťastní, že jsme se 
trochu svezli.  

Výlet k chrámu Pura Tanah Lot
Cestu k chrámu Pura Tana Lot podni-

káme jednoho odpoledne. Leží zhruba 
hodinu jízdy od Sanuru, kde pobýváme. 
Cesta mikrobusem pro osm lidí, který se 
mi podařilo usmlouvat na ulici, je docela 

příjemná, a sympatický řidič nám cestou 
zastavuje i na focení rýžovišť, kterých je 
v jižní části ostrova dost. 

Pojďme si říci několik základních in-
formací o této významné památce: Pura 

Tanah Lot je hinduistický chrám na ji-
hozápadním pobřeží ostrova Bali. Název 
v překladu znamená Země uprostřed moře. 
Leží na skalním útesu na břehu moře 

v blízkosti města Kuta. Pura Tanah Lot byl 
založen hinduistickým knězem Nirarthou, 
který doplul na Bali v 16. století. Legendy 
vyprávějí o tom, jak ho upoutalo zářící 
světlo na jihovýchodě. Vydal se tedy na 
cestu, aby našel jeho zdroj, až dorazil do 
Pura Tanah Lot. Do chrámu Pura Tanah 
Lot mohou po chrámovém schodišti vy-
tesaném ve skále vstoupit pouze věřící. 
V malé jeskyni na úpatí skály je sladko-
vodní pramen, považovaný za posvátný. 
V jeskyních kolem chrámu žijí koráloví 
hadi, kteří podle pověsti toto posvátné 
místo chrání.

Pohled na chrám je úžasný. Člověk ale 
nejprve musí projít tržnicí se suvenýry 
a vším možným zbožím, což celkový do-
jem dosti kazí. Komerce je zde totiž vidět 
na každém kroku. Kýčovité předměty, co 
se zde prodávají, mi připomínají nápad 
prodávat v Praze ruské beranice chtivým 
turistům. 

Další komerci nalézám v parčíku le-
mujícím pobřeží kolem chrámu. Několik 
domorodců zde nabízí focení s velkými 
hady několik metrů dlouhými. Inu, nějak 
si vydělávat musí. 

Chrám musí být jistě krásný při západu 
slunce, kdy se poslední paprsky odráží na 
hladině moře. My bohužel tento pohled 
nestíháme, ale i tak si z tohoto místa 
odnášíme příjemné zážitky z prohlídky 
významné památky ostrova. 

Text a foto: -mš-

Pura Tanah Lot

Nabídka komerčního focení s hady

▶



Světelský zpravodaj duben 2010 strana 16 strana 17 duben 2010 Světelský zpravodaj 

Výstava 4 generace Janouchů

Dubnová výstava 4 generace Janou-
chů nám přinese pohled na umělce, je-
jichž rodový umělecký vývoj souvisí se 
Světlou nad Sázavou. Byl to především 
František Janouch (1869-1955), rodák 
z Choltic u Přelouče, který v roce 1899 
přišel učit na světelskou školu. Působil 
zde až do roku 1923, kdy byl přeložen 
jako ředitel na měšťanskou školu v Ledči 
nad Sázavou. 

František Janouch se aktivně podílel 
na kulturně-politickém dění města Světlá 
nad Sázavou počátku 20. století. Společ-
ně s V. Kosteleckým zakládá Tělocvič-

nou jednotu Sokol, působí v divadelním 
spolku, pořádá přednášky o významných 
osobnostech českých dějin, je členem 
obecního zastupitelstva. První román 
Vychovatel, později přepracovaný na Zá-
mecký vychovatel, mu vychází již v roce 
1905 v Chicagu (USA) nákladem českých 
krajanů. Stejně jako romány Dvě zlatá 
srdce a Přebytečný člověk popisují dobu 
konce roboty v jeho rodišti. František 
Janouch všechny své literární práce psal 
pod pseudonymem Jaroslav Choltický. 
Svými humoristickými povídkami při-
spíval do řady časopisů (Smíšek, Cep, 

Newyorské listy, Nové ilustrované listy, 
Veselý agrárník, Kmotr čtverák aj,). Ože-
nil se s J. Kosteleckou z rozvětveného 
rodu Kosteleckých, který působil ve Svět-
lé a okolí již od 16. století. Kostelečtí byli 
spřízněni se světelskými rody Bedrníčků, 
Kratochvílů, Podpěrů a jiných. 

To vše ovlivnilo také jeho syna Jaro-
slava Janoucha (*1903 Světlá n. S., †1970 
Praha), který pokračoval v otcově tradici 
a také on krátce učil ve Světlé (1923-
1926). Po přestěhování do Prahy působil 
jako redaktor různých časopisů. V nakla-
datelství Vyšehrad řídil edice Dětských 

Květen
Neděle 2. 5., 19.30

Prokletý ostrov (USA) 138´
Thriller
Z přísně střežené psychiatrické 
léčebny, která je umístěna na 
izolovaném ostrově uprostřed 
oceánu, znenadání zmizí 
pacientka. 
Hrají: L. DiCaprio, M. Ruffalo
Vstupné: 65 Kč
Od 15 let

Pátek 7. 5., 19.30
Kniha přežití (USA) 119´
Akční 
Třicet let po konečné válce je ve 
zničeném světě jediný bojovník, 
který může zachránit zmučené 
lidstvo. 
Hrají: D. Washington, G. Oldman
Vstupné: 70 Kč
Od 12 let

Neděle 9. 5., 19.30
Doktor od Jezera hrochů (ČR) 
102´
Komedie
Příběh slušného, hodného, ale 
do dnešního života skoro se 
nehodícího doktora.
Hrají: J. Šmíd, E. Holubová
Vstupné: 70 Kč
Přístupný

▶ O filmech

V dubnu pro vás z naší nabídky vybírá-
me novou českou romantickou pohádku 
v režii Milana Cieslara:

Dešťová víla
Živly, které ovládají zemi – Vzduch, 

Oheň, Země a Voda – provádějí „pravidel-
nou inspekci“ u lidí.

Za všechny živly sledujeme Vodu, které 
lidé říkají Dešťová víla. Jde krajem převle-
čena za chudou ženu. Pozná, že lidé začali 
myslet hlavně na peníze, že se vytrácí lás-
ka a dobro. Mezi takové lidi patří i sedlák 
Lakota (Miroslav Donutil), jehož syn Ond-
ra (Jakub Gottwald) miluje chudou Květuš-
ku (Viva Kerekes). Jejich lásku ale sedlák 
nerad vidí. Když se živly vrátí ke Slunci, 
žádají tvrdé potrestání. Slunce váhá, ví, 
že lidi jsou lidi, a i přes chyby je má rádo, 
ovšem je přehlasováno. V poslední chvíli 
mu pomůže Dešťová víla (Lenka Vlasáko-
vá). Požádá Slunce, jestli by nemohla lidi 
potrestat sama a vezme lidem déšť. Kraj 
sužuje sucho. Lidé nemají co sklízet, obilí 
neroste, sena jsou skoro spálena. Lakota 
využije situace a slíbí Ondrovi, že si může 
vzít Květušku za ženu pod podmínkou, 
že Květuška zařídí déšť. Ta se pak vydá 
za Dešťovou vílou a musí splnit tři úkoly. 
Úkoly to budou těžké, přetěžké a ani po je-
jich splnění nebude mít Květuška s Ondrou 
vyhráno. Lakota je nenapravitelný... Ale 

nebojte, nakonec dobro a láska zvítězí, jak 
už to v pohádkách bývá.

V květnu vám vřele doporučujeme film 
režiséra Zdeňka Trošky s Jaroslavem 
Šmídem, Evou Holubovou a Jiřím Lang-
majerem:

Doktor od Jezera hrochů
Filmová adaptace stejnojmenné prózy 

Miroslava Švandrlíka. Troška nepraktické 
švandy.

V lehké komediální nadsázce sledujeme 
příběh slušného, hodného, ale do dnešního 
života se skoro nehodícího doktora Čeňka 
Dobeška. Byť svědomitým lékařem, neu-
mí svého povolání či poslaní využít ke své-
mu prospěchu jako jiní jeho kolegové ze 
studií nebo ze špitálu. Spokojen se svým 
životem po boku hezké manželky Zuzany 
a i bohužel úděsné tchyně Marie Košvan-
cové v panelákovém bytě 2+1 ochotně 
a v jakoukoliv dobu vyhoví prosbám 
všech, kteří zazvoní u jejich bytu žádajíce 
jeho služby. Svou pokornou skromností 
a ochotou pobuřuje svou tchyni, která 
by ráda měla za zetě doktora s velkým D, 
tedy někoho, kdo je především uznávanou 
osobností vydělávající velké peníze. A ne-
sloužit komukoliv a zadarmo, jak to činí 
Čeněk.

Těšíme se na vaši návštěvu.
Eva Doležalová
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knih Vyšehradu a k jeho počinům patří 
iniciování jedné z nejkrásnějších dět-
ských knih minulého století, zveršovanou 
knihu V. Renče s ilustracemi J. Trnky 
Perníková chaloupka a mnoho dalších. 
Také ve vlastní tvorbě se soustředil na his-
torické a dobrodružné knihy pro mládež, 
např. Pro čest a slávu, U Toledské brány, 
Plachty nad oceánem aj. Je také autorem 
knih pohádek, z nichž v roce 2007 vyšel 
výbor Kouzelný bubínek s krásnými 
ilustracemi známé výtvarnice Vlasty Ba-
ránkové. Janouchovy pohádky vycházejí 
z lidových tradic českého venkova s jeho 
mlynáři, skaláky, krejčíky, dráteníky, 
které tak dobře znal ze svého okolí. Jeho 
překladatelská a propagátorská činnost 
na poli česko-polského sbližování v ob-
dobí první republiky, ale i později, je ve-

lice uznávaná. Přeložil a uvedl na český 
literární trh knihy významných polských 
básníků a spisovatelů (Žeromski, Norwid, 
Kossaková, Malewská, Andrzejewski 
a mnoho dalších). Avšak k jeho nejzná-
mějším a nejpopulárnějším překladům 
patří kniha H. Sienkiewicze Křižáci, 
kterou naposled vydalo nakladatelství 
Akcent v roce 2008 s ilustracemi jih-
lavského rodáka Gustav Kruma. K jeho 
nevydaným románům patří nedokončená 
trilogie z rodného světelského kraje o ry-
tíři Petrovi z Nelechova.

Jaroslavův nejmladší syn Ladislav 
(*1944) projevil výtvarné nadání. Vy-
studoval známou keramickou školu 
v Bechyni, později Akademii výtvarných 
umění v Praze, ale také krátce studoval 
v Itálii na Akademii di Belle Arti v Pe-

rugii. Z jeho bohaté sochařské tvorby ve 
veřejném prostoru jmenujme jeho bron-
zovou sochu Tenista na pražské Štvanici, 
výzdobu stanice metra Českomoravská, 
šestimetrovou dřevěnou sochu Niké v ho-
telu Panorama v Praze, dřevěné reliéfy 

pro Smíchovské nádraží či Motolskou 
nemocnici a mnoho dalších, zejména 
kamenných soch. Ve své komorní tvorbě 
ho zajímají sportovní náměty, kde může 
vyjádřit dynamiku pohybu. Také symbo-
lické antické motivy (Niké, Prometheus, 
Ikaros apod.), ve kterých se snaží vyjád-
řit věčnou lidskou touhu a snažení, v ka-
menných  torzech představuje krásu linie 
a forem ženského těla. Ladislav Janouch 
je zastoupen v četných českých veřejných 
galeriích, ale také v soukromých sbírkách 
po celém světě od Japonska přes Jižní 
Ameriku a celou Evropu.

Tak jako syn Jaroslav pokračoval ve 
spisovatelské tradici svého otce, Ladisla-
vův syn David (*1967) pokračuje v tradici 
sochařské. Vystudoval sochařsko-kame-
nickou školu v Hořicích a poté Akademii 
výtvarného umění v Praze. Vytváří sochy 
z kamene a ze dřeva, které se uplatňují 
většinou v zahradních prostorách, ale 
také práce drobnější, uplatňované v in-
teriéru. Zároveň působí jako restaurátor 
kamenných sochařských památek. Mezi 
tyto práce patří především rekonstrukce 
a provedení kamenných kopií gotických 
soch světic z chrámu Petra a Pavla v Br-
ně. Nové výdusky soch od sochaře Hav-
líčka na Vinohradském divadle (přes 6 m 
vysoké). Také restaurování raně barokní 
Medvědí kašny od sochaře H. Khola 

Ladislav Janouch: Koupel, bronz, 
v. 90 cm (2001)

▶
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v Praze. Zajímavá byla práce na ob-
nově soch a budovy Sokola v Praze-Libni 
od E. Králíčka. K jeho restaurátorské 
práci také patří záchrana soch světců, 
božích muk a křížků v Praze, na Rakov-
nicku, Litoměřicku a jinde.

Ladislav Janouch
akademický sochař

P. S.: Jsem rád, že budeme moci společ-
ně představit část naší práce zde ve Světlé 
nad Sázavou, městě působnosti mého 
dědy a rodiště mého otce. Doufám, že 
tato výstava návštěvníky zaujme.

▶

Jaroslav Janouch: obálka knihy 
Křišťálové zrcadlo

KyTICe – Kulturní zařízení Světlá n. S. 
zve malé diváky, ale i dospělé příznivce pohádek na představení 

divadelního souboru Mladá scéna z Ústí nad Labem 

Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Velká výpravná pohádka podle klasické předlohy K. J. Erbena. 

Příběh je obohacen o humornou kon-
verzaci a veselé písničky tří pohádkových 
postav, které doprovázejí hlavního hrdinu 
na cestě za vysněnou princeznou. Jsou to 
opravdu veselí chlapíci a mají nejen dob-
ré srdce, ale i výjimečné schopnosti. Proti 
princovi stojí jeho nevlastní matka, která 
se z obavy o trůn upíše peklu a získá 
tak kouzelnou moc nad jeho vyvolenou. 
Princ ale díky svým přátelům překoná 
všechny její překážky a zakletou princez-
nu vysvobodí. Zlo je potrestáno a králov-
na propadá peklu. Heslo „Dlouhý, Bystrý, 
Široký – umí dělat zázraky“ zazní v po-
hádce několikrát a dětem noví kamarádi 
ukáží, jak je důležitá nezištná pomoc.

Příběh je provázený nejen písničkami 
a zajímavou scénickou hudbou, ale i svě-
telnými a zvukovými efekty.

Společenský dům – divadelní sál ve Světlé n. S. 
v úterý 20. dubna v 8.30 a v 10 hod.  

Pro děti MŠ, 1. st. ZŠ, ale též pro veřejnost.
Vstupenky je možno koupit půl hodiny před představením v pokladně sálu.
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Velikonoce za mřížema

Tak se, záměrně nespisovně, nazývá 
výstava výtvarných výrobků odsouze-
ných žen ze světelské věznice, které již 
potřetí mají možnost představit své 
výtvory veřejnosti v prostorách Gale-
rie Na Půdě. 

Slavnostní vernisáž, která se konala 
v pondělí 8. března, zahájila starostka 
města Ing. Lenka Arnotová společně 
s ředitelkou věznice Mgr. Gabrielou 
Slovákovou. Obě vyjádřily potěšení 
nad realizací akce, neboť je dokladem 
poctivé, vytrvalé a smysluplné práce 
s odsouzenými. 

Již název Velikonoce za mřížema 
napovídá, že mezi vystavenými expo-
náty převládají výrobky s velikonočními 

a jarními motivy. Z výtvarných děl je 
hojně zastoupena keramika, bižutérie, 
módní doplňky, obrazy, kabelky, tašky, 
ručně vyšívané dečky, polštářky a šité 
nebo pletené oděvy. Vše odsouzené 
vyrábějí v rámci volnočasových aktivit 
v zájmových kroužcích. Ty jsou sou-
částí programu, který by měl napomoci 
odsouzeným ženám smysluplně strávit 
čas ve výkonu trestu odnětí svobody, 
vypěstovat pracovní návyky a zároveň 
je naučit novým dovednostem, které by 
mohly využít po propuštění z věznice. 
O tyto aktivity je velký zájem, ale jen 
ta nejzdařilejší díla jsou na výstavě pre-
zentována. 

EHO



Světelský zpravodaj duben 2010 strana 20 strana 21 duben 2010 Světelský zpravodaj 

Mimořádná kulturní nabídka

Světlá je jedním ze čtyř míst v ČR, 
kde se uskuteční vystoupení souboru 
bratislavského hudebního divadla Teatro 
Wüstenrot.

Don Quijote podle Sancha
Hrají a zpívají: Ivan „Tuli“ Vojtek, Ju-

raj Bednarič, Matúš Kohútek a hudební 
skupina Los Remedios ve složení Matúš 
Kohútek – flamenco tanec, klavír, zpěv, 
Stanislav Kohútek – kytara, zpěv, Cyril 
Kubiš – housle, zpěv, Juraj Paška – vio-
loncello, Michal Caba – cajon, perkuse, 
Zuzana Fujačová – flétna, Petra Šťastná 
a Adriana Růžičková – flamenco tanec. 
Choreografie: Ramón Martinez (ESP). 
Režie: Pavol Uher (CZ)

Španělské rytmy, historický, světo-
známý námět o muži, který bojoval 
s větrnými mlýny, miloval život, lidi 
a spravedlnost. Zajímavé zpracování, 
které vás udrží v pozornosti od první až 
do poslední sekundy.

Scénaristická prvotina hudebního 
skladatele Rudolfa Geriho je vtipným 
náhledem na život Dona Quijota oči-
ma jeho sluhy a spolupoutníka Sancha 
Panzy. Představení je postavené na 
prolínání prvků černého divadla, herec-
kého a tanečního umění v kombinaci 
s živou hudbou, zpěvem a svérázným 
sanchovským humorem. Děj muzikálu 
vychází z klasického románu Miguela 
de Cervantese Saavedry, avšak tlu-

močený přes pohled a osobní zážitky 
Sancha Panzy.

Bratislavské hudobné divadlo Teatro 
Wüstenrot přizvalo ke spolupráci na 
projektu nejlepší flamencové tanečníky 
a hudebníky na Slovensku – skupinu 
Los Remedios. Choreografií pověřilo 
jednoho z nejvýraznějších mistrů tohoto 
žánru v současnosti,  španělského mistra 
flamenca Ramóna Martinéze. Přípravy 
probíhaly často přímo ve španělské 
Seville, v jednom z center světového 
flamenca. Cílem realizátorů bylo vytvo-
řit představení ojedinělé svojí koncepcí 
a zpracováním nejen pro diváka domá-
cího, ale rovněž i zahraničního. Právě 
proto je světoznámé téma zpracováno 
formou flamenco muzikálu, což je abso-
lutní novinka – první flamenco muzikál 
v divadelním provedení.

O tvůrcích 
Rudolf Geri (SK) - dirigent a hudební 

skladatel, zakladatel a umělecký ředitel 
Teatra Wüstenrot.

V profesi dirigenta působil několik 
roků v souboru Lúčnica, vedl festivalový 
orchestr Bratislavské lyry a byl dirigen-
tem, t toho 7 let šéfdirigentem hudebního 
divadla Nová scéna. Je autorem hudby 
k více než 100 filmů a inscenací, autorem 
jedné opery a deseti muzikálů (Strapatí 
džentlmeni, Fujarová šou, Rýchlokurz 
geniality, Flandria, High Life, Cantervill-
ské strašidlo, Doby sú naše hobby, Don 
Quijote podl’a Sancha,...) Autor stovek 
populárních písní a šansonů. Jako diri-
gent je častým hostem na významných 
evropských scénách. Sedm roků působil 
jako šéfdirigent úspěšného muzikálu 
Drákula v Praze (1 400 repríz!). Byl pro-
ducentem a dirigentem dodnes největších 
koncertů na přelomu tisíciletí v Bratislavě 
a Košicích Megakoncert Milénium (250 
účinkujících).

Jako umělecký šéf divadla Teatro Wüs-
tenrot produkoval a hudebně nastudoval 
oblíbené americké muzikálové komedie 
Jeptišky, Každý má svého Leona,... V ro-
ce 2005 uvedl muzikálovou show High 
Life... Jako dirigent a skladatel spolupra-
cuje s vydavatelstvími doma i v zahra-
ničí - 24 CD! Patnáct let spolupracoval 
na divadelních a televizních projektech 
v tandemu s Jozefem Bednárikem.

Ramón Martínez (ESP) - choreograf 
představení (nar. 1975) studoval na konzer-
vatoři v Malaze. V roce 1992  získal 1. mís-
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to v národní soutěži flamencového tance 
a stal se členem C.A.D. Spolupracuje s ži-
jící legendou Cristinou Hoyos a diváci ho 
mají možnost vidět ve slavném představení 
Eva. Ke spolupráci sólového tanečníka ho 
zve i známý kytarista Paco Peňa (předsta-
vení Voces y Ecos), účinkuje i v různých 

„tablaos“ v Seville, Madridu i Barceloně. 
V roce 2003 získává další z ocenění v ná-
rodních soutěžich a tanečně i choreogra-
ficky se zúčastňuje na představeních nejen 
ve Španělsku, ale i na Kubě, v Japonsku 
a Korey. V současnosti vyučuje flamenco 
i v tanečním studiu Alicia Marquéz.

Pavel Uher (CZ) - divadelní režisér 
hudebně-dramatických žánrů a tv-scéná-
rista uvedl od sedmdesátých let divadelní 
triptych L. Feldeka Botafogo, Bartókův 
balet Dřevěný princ, Strawinského Ptáka 
Ohniváka amnoho dalších. Po odchodu 
do Německa inscenoval technikou čer-
ného divadla Saint-Exupéryho Malého 
prince, Goethova Čarodějova učně, Ho-
mérova Odyssea, v Zurichu Lerouxova 
Fantoma opery, v Itálii m. j. populární 
operetu Na tý louce zelený,...

V posledních letech znovu pokračuje 
v přerušené spolupráci se slovenskými 
i českými divadly, v Komorní opeře Bra-
tislava byl uveden Sen noci svatojánské 
F. Mendelssohna-Bartholdyho, Ariadna 
B. Martinů, Sedm smrtelných hříchů 
B. Brechta a K. Weilla, v ŠBD Bratislava 
Carrollovu Alenku v říši divů, v BD Ko-
šice Tisíc a jedna noc, v Divadle lampión 
Kladno Třináctero hodin J. Thurbara, na 
KBT VŠMU Pulčinela a Ovídiovy Meta-
morfozy,...

O účinkujících
Ivan „Tuli“ Vojtek – příslušník mladší 

střední generace známý stejně z divadla, 
tak i z jiných médií, exceluje především 
v úlohách veseloherních, či v posledním 
období muzikálových. Za všechny při-
pomeňme Na skle malované... na brati-
slavské Nové scéně, v současné době je 
ho možné vidět i nitranském Divadle 
A. Bagara ve slavném americkém muzi-
kálu Divotvorný hrnec.

Skupina Remedios – svoje působení 
odstartovala v listopadu 2001 na Mezi-

národním flamenco festivalu v Bratislavě, 
koncertně vystupovala v Maďarsku, Ra-
kousku, Německu a Polsku.

Pravidelně spolupracuje se španěl-
skými umělci (Juan Polvillo, Araceli de 
Alcalá, La Guita, El Tane, Alberto García 
a Paco Vega). Skupina se také podílela na 
tvorbě hudebně-tanečních představeních 
Sangre flamenca a Carmen. V roce 2004 
se stala finalistou celoslovenské soutěže 
Nové tváře slovenského jazzu, účinko-
vala na bratislavských Jazzových dnech 
2005 a na koncertě světoznámé skupiny 
Gipsy Kings v Bratislavě. Podílela se 
na nahrávání hudby k českému filmu 
Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště, 
účinkovala na mnohých domácích a za-
hraničních festivalech. Autoři kompozic 
Matúš Kohútek a Cyril Kubiš se ve své 
tvorbě nechali kromě flamenca inspirovat 
prvky jazzu, latinsko-americké hudby 
a hudby 20. století.

Z programové brožury představení

zpracovala -zh-
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Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek zakou-
pených od 16.2. do 15.3.  

Beletrie
Brown Dan - Ztracený symbol
  - dlouho očekávaný nový román au-

tora známé Šifry Mistra Leonarda
Clark Mary Higgins - Zrychlený tep
  - nová detektivka oblíbené autorky
Cook Robin - Agonie
  - thriller z lékařského prostředí
Kramer Clara - Clařina válka
  - autobiografický román z období 

2. sv. války a pronásledování Židů
Malý Jakub P. - Jednokubky
  - humorné básně region. autora
Shariff Samia - Má tajemství
  - další osudy alžírské rodiny, v nichž 

odhaluje svá tajemství nejstarší dcera 
Norah

Urbaníková Eva - Všechno nebo nic
  - román pro ženy
Hrachovcová Alena - Víš, s mužskýma 
je kříž!
  - humorné vyprávění pro ženy

Nocování v knihovně

V pátek 26. února opět proběhlo čte-
nářské nocování v dětském oddělení 
městské knihovny. Večer byl tentokrát 
určen starším dětem, protože tématem 

byl holocaust. Část večera jsme strávili 
na světelské faře, neboť hostem večera 
byl pan farář Marek a touto cestou mu 
děkujeme za čas, který nám věnoval.

V úterý 2. března jsme se věnovali 
„výtvarničení“ – ve spolupráci se stu-
denty světelských uměleckých oborů 
jsme vyráběli zvířátka z korálků. Sešla 
se dvacítka dětí a náš čtenářský koutek 
knihovny se proměnil v malý výtvarný 
ateliér. 

J. R.

Tip na knihu

Až dosud chybělo kraji Vysočina 
zpracování zdejší literatury od nej-
starších dob až po současnost, nebyl 
ani seznam samotných tvůrců z Vyso-
činy a většinou nebyly běžně dostupné 
ukázky těchto autorů, které by probu-
dily zájem především mladých čtenářů 
o literaturu i o mnohé pozoruhodnosti 
kraje Vysočina.

Tak vysvětluje Hynek Jurman z Bystři-
ce nad Pernštejnem důvody pro vznik své 
knihy Čítanka Vysočiny, kterou se snaží 
zviditelnit region Vysočiny po stránce li-
terární, navázat na bohaté literární tradice 
regionu, nenechat upadnout v zapomenutí 
desítky originálních tvůrců z tohoto kraje 
a v neposlední řadě chce zdůraznit vý-
znam tvůrců v rámci celé Evropy.

Kniha by se mohla podílet na výchově 
a vzdělávání především mladé generace 
a poskytnout zajímavé čtení i těm starším. 
Zároveň poskytuje inspirativní tipy na lite-
rární a vlastivědné výlety.

„Knihu budou vyhledávat především žáci 
a studenti, učitelé a čtenáři, knihovníci, 
zájemci o historii, literaturu a o místopis 
Vysočiny, umělci, turisté a milovníci Vy-

sočiny, kteří mohou mnohá místa v čítance 
uvedená navštívit,“ tvrdí Jurman.

Čítanka zmiňuje v úvodu široké spek-
trum autorů z Vysočiny, podrobně pak 
uvádí přes šedesát z těch, kteří na Vysoči-
ně tvořili od roku 1300 až do dnešní doby. 
Každý autor je představen nejdříve slovní-
kovým heslem se stručným popisem jeho 
života a seznamem bibliografie. Následuje 
medailon s různými zajímavostmi o tvůr-
cově životě a na konci ukázka z díla: buď 
jedna delší, anebo několik ukázek kratších. 
U drtivé většiny spisovatelů nechybí foto-
grafie. V závěru čtenáři naleznou rejstřík 
spisovatelů a seznam použité literatury.

Čítanka Vysočiny je vázaná, vyšla ná-
kladem 750 kusů a stojí 130 Kč. 

-jv-

Cena Thálie

Máme mezi sebou držitele Ceny Thá-
lie, která se uděluje především za mimo-
řádné umělecké výkony v uplynulém 
kalendářním roce. Cenu si 20. března 
odnesl přední sólista liberecké opery 
Pavel Vančura. Jako Marbuel v před-
stavení Čert a Káča přesvědčil porotu 
výborným zvládnutím pěveckého partu 
i hereckým ztvárněním hlavní komické 
postavy čerta. Jsme pyšní na to, že Pa-
vel Vančura je také členem smíšeného 
pěveckého sboru Gaudeamus a ze srdce 
mu blahopřejeme.

Hana Lacinová
Světlá nad Sázavou

Naučná literatura
Hagen Peter - Zahradní jezírka
  - publikace pro milovníky vody v za-

hradě
Orel Josef - Největší vojevůdci 
2. světové války
  - kniha představuje stovku nejvý-

znamnějších vojevůdců
Stanfield Lesley - Květiny háčkované 
a pletené
  - výroba zajímavých ozdobných de-

tailů

Knihy pro děti a mládež
Simon Francesca - Darebák David 
čaruje
  - nové příběhy pro děti
Škorpilová Klára - Smutek sluší 
bárbínám
  - dívčí román
Hulpach Vladimír - Nebeské a pekelné 
pohádky
  - kouzelné příběhy o andělech i čer-

tech
Eva Kodýmová 
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rozhovor měsícerozhovor měsíce
S předsedou Lyžařského klubu Ka-

dlečák, Jaroslavem Kaiserem, jsme 
si povídali o letošní lyžařské sezoně, 
o doprovodných akcích na Kadlečáku, 
ale i o tom, co plánují do budoucna 
změnit.

- Jak byste zhodnotil letošní lyžař-
skou sezonu na Kadlečáku? Jaká byla 
průměrná návštěvnost, jak často se 
muselo zasněžovat?

Letošní sezonu hodnotím jako jednu 
z nejlepších za posledních pár let. Před 
Vánocemi začalo mrznout, tak jsme 
začali zasněžovat nepřetržitě pět dní 
a pět nocí. A těsně před Štědrým dnem 
jsme spustili lyžařský vlek. Počasí 
nám ale nepřálo, neboť jsme lyžovali 
jeden a půl dne a přišla obleva, která 
trvala přes celé vánoční prázdniny. Po 
Novém roce jsme začali opět zasněžo-
vat a během dvou dnů byl spuštěn vlek. 
Každou noc jsme stále zasněžovali, až 
jsme se dostali na 40 cm sněhu po celé 
sjezdovce, což bylo pro dobré lyžování 
skvělé. První týden byla i rekordní 
návštěvnost a fronty byly každý den, 
nejen o víkendech. Po celou dobu 
lyžařské sezóny jsme spolupracovali 
s místními školami ze Světlé, ale 
i z Ledče, které sjezdovku využívaly 
hlavně v dopoledních hodinách.

- Co bylo jiné (vylepšené) oproti mi-
nulým sezónám?

Největší a asi nejžádanější událostí 
bylo spuštění webkamery přímo ze 
sjezdovky Kadlečák. Takže se každý 

může aktuálně na našich webových 
stránkách, www.kadlecak.unas.cz, 
podívat, jaké jsou podmínky na sjez-
dovce nebo kolik je momentálně na 
sjezdovce lyžařů. Sledovanost kamery 
je i v současnosti vysoká, dokonce 
i více než 550 návštěv denně. Dále 
jsme zahájili výstavbu garáže na rolbu 
a úpravu terénu. Stavba garáže je veli-
ce nákladná, tak ji raději budujeme na 
etapy. Koupili jsme ještě jedno sněžné 
dělo, takže čas potřebný k zasněžení 
sjezdovky se velice zkrátil.

- Jaké doprovodné akce Lyžařský 
klub během roku pořádal a jak byste 
je hodnotil?

Pro návštěvníky jsme letos jako 
první akci připravili Den se Sporte-
nem. Výrobce lyží Sporten dovezl lyže 
a lyžaři si je mohli celý den bezplatně 
půjčovat a testovat za odborného do-
hledu tzv. servismanů. Jako další byl 
v plánu velice oblíbený karneval na 
lyžích. Letos bohužel bez Rádia Vyso-

čina, ale moderování se dobře zhostil 
moderátor Petr Šimek z Rádia Bonton 
a hudebně ho doprovázel nestor disko-
ték, skvělý Luděk Hrzal. Na karnevalu 
se sešlo více než sto třicet masek a ve 
spolupráci s paní starostkou byly 
nejlepší masky oceněny. Akce pokra-
čovala do večerních hodin diskotékou 
a různými soutěžemi. O týden později 
byly na Kadlečáku závody v obřím 
slalomu. Sešlo se asi sto závodníků, 
z nichž nejmladšímu bylo dva a půl 
roku a nejstaršímu šedesát let. O další 
týden později vyvrcholila lyžařská se-
zóna již tradičním lyžařským plesem. 
Tento rok jsme ho pořádali už pode-
sáté a byl dlouho dopředu vyprodán. 
Musím za tým organizátorů říci, že se 
ples mimořádně vydařil. Kapela Vy-
sočina hrála do ranních hodin a je jen 
škoda, že místní sál nemá větší kapaci-
tu, protože se tam ještě plno zájemců 
nedostalo.  

- Počítáte na příští rok s nějakými 
změnami?

V této chvíli je ještě předčasné slibo-
vat nějaká vylepšení či modernizaci na 
příští sezonu, protože jsme stále ještě 
v provozu a lyžujeme. Určitě ale bu-
deme investovat peníze do lyžařského 
vleku, který potřebuje ve svém úcty-
hodném věku třiceti let různé opravy. 
Dále pak budeme pokračovat v již 
zmiňované stavbě garáže na rolbu. 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem 
spolupracovníkům, kteří se o lyžařský 
vlek a sjezdovku starají, chodí sloužit 
služby k vleku za každého počasí, po 
nocích chodí zasněžovat, upravovat 
sjezdovku a připravují nebo pomáhají 
připravovat všechny doprovodné akce 
pořádané Lyžařským klubem Kadle-
čák. Bez těchto lidí by vlek ani sjez-
dovka nemohly vůbec fungovat. Takže 
těmto lidem patří obrovské díky.

- Děkuji za rozhovor a do života přeji 
mnoho úspěchů.

Šárka Nevoralová 
Foto: Martin Soukup

Tým Lyžařského klubu Kadlečák, třetí zleva Jaroslav Kaiser
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Své dotazy můžete posílat elektronickou poštou na adresu redakce@svetlans.cz nebo je v obálce doručit do informačního centra.

Fronta, jaká se hned tak nevidí

Na snímcích fronta, která se vytvo-
řila následkem oznámení kanceláře 
insolvenční správkyně JUDr. Horové 
bývalým zaměstnancům skláren Sklo 
Bohemia, že ve čtvrtek 18. března bude 

od 14.00 hod. vydávat potvrzení o zda-
nitelných příjmech ve velké zasedací síni 
městského úřadu.

-jv-
Foto: jív

Centrum pro zdravotně 
postižené zve k návštěvě

Centrum pro zdravotně postižené 
kraje Vysočina (CZP) v Havlíčkově 
Brodě nabízí pomoc osobám se zdra-
votním postižením a jejich příbuzným 
v oblasti základního a odborného soci-
álního poradenství.

Provádí také terénní práce, v rámci 
nichž si mohou klienti s pracovníkem 
CZP telefonicky dohodnout osobní 
schůzku v místě jeho bydliště.

Další službou, kterou Centrum pro 
zdravotně postižené poskytuje, je 
půjčovna kompenzačních pomůcek. 
Ve stálé nabídce půjčovny jsou inva-
lidní vozíky, chodítka, toaletní křesla. 
Nově si klient může zapůjčit stoličky 
do sprchy, nástavce na WC a podpažní 
chodítko pro nácvik chůze.

Na zapůjčení pomůcky má nárok 
osoba, která:
 • je držitelem rehabilitační nebo 

kompenzační pomůcky, ale v dů-
sledku opravy stávající pomůcky 
potřebuje na přechodnou dobu po-
můcku zapůjčit. 

 • žádá o finanční příspěvek (VZP, 
MěÚ).

 • vzhledem ke svému zdravotní-
mu stavu potřebuje kompenzační 
nebo rehabilitační pomůcku na 
nezbytně nutnou dobu a nemá na 
ni nárok od VZP ani od MěÚ (při 
doléčení, po úraze apod.).

Podmínkou je rovněž bydliště v kraji 
Vysočina. Příspěvek na údržbu pomůc-
ky se pohybuje podle typu pomůcky ve 
výši 3 až 8 Kč za každý den zapůjčení.

Podrobnější informace:
Centrum pro zdravotně postižené
Dobrovského 2915
Havlíčkův Brod
tel: 569 427 614

www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz
e-mail: czphbrod@volny.cz
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ního hřiště, tak na okolních zpevněných 
prostranstvích, převážně za budovou 
školy. Doplněny byly atraktivní přejezdy 
obrubníků a tři mosty pro křížení tratí. 

Závodníci vjížděli do měřených úseků 
po minutových intervalech stejně jako 
tomu je i na velkých automobilových 
soutěžích. O vítězi pak rozhodl nejlepší 
součtový čas ze všech deseti rychlostních 
testů. Všichni „závodní piloti“ se v sobo-
tu museli vypořádat s velmi náročnými 
povětrnostními podmínkami. Ráno totiž 

Desátý ročník Lyžařského plesu

V sobotu 27. února se ve společenském 
sále uskutečnil již 10. ročník Lyžařského 
plesu. Přibližně pro tři sta návštěvníků 
byl připraven bohatý doprovodný pro-
gram v podobě tomboly a vystoupení 
tria Inflagranti. Děvčata z Inflagranti 
používají klasické smyčcové nástroje 
v elektrické podobě, kde kombinují kla-
sickou a moderní hudbu. Celý večer se 
nesl v pohodové atmosféře, což dokazují 
i slova jednoho z organizátorů: „Myslím, 
že letošní jubilejní ročník se opravdu 
velmi vydařil. Lidé se baví, kapela je 
skvělá a lyžaři, kteří se potkávají na 

Kadlečáku, se nyní potkávají na parketu. 
Touto cestou děkuji všem, co se podíleli 
na organizaci toho plesu,“ říká Jaroslav 
Kaiser. Nadšení panovalo nejen mezi 
organizátory: „Na lyžařský ples chodím 
každoročně. Vždy tu potkám spoustu 
známých a výborně se bavím. Letos mě 
uchvátila hlavně celá výzdoba a kon-
krétně vstup do sálu. Šlo se po červeném 
koberci, hrála famfára a dveře otvírali 
dva džentlmeni,“ podotýká návštěvnice 
plesu, Eliška Málková.

Šárka Nevoralová
Foto: Martin Soukup      

v areálu ležel čerstvě napadaný sníh, 
který v průběhu dne postupně odtával 
a měnil tak charakter tratí. Závodníci 
a zejména jejich modely jsou však i na 
takovéto podmínky připraveni a nečiní 
jim problém ani jízda například za deště. 
Se světelskou tratí se nejlépe vypořádal 
Jiří Zdražil z Hrádku nad Nisou s mo-
delem vozu Fiat Punto S2000, druhý byl 
v cíli Ondřej Němec z Havlíčkova Brodu 
s modelem vozu Mitsubishi Lancer Evo 
X a třetí skončil Jan Brich z Prahy, taktéž 
s modelem vozu Mitsubishi Lancer Evo 
X. Organizátoři závodu si pochvalovali 
podmínky, za kterých bylo možné zá-
vod uspořádat a doufají, že budou moci 
v budoucnu podobnou akci zopakovat. 
Děkujeme za podporu ze strany vedení 
ZŠ Lánecká a MěÚ Světlá n. S.  

Další informace o této volnočasové ak-
tivitě lze získat na stránkách táborského 
šampionátu www.rc-tabor.com

Petr Jaroš

RC Rally

V sobotu 13. března se na dopravním 
hřišti u Základní školy Lánecká konal 
první letošní závod volného šampionátu 
RC Rally Tábor rádiem řízených mode-
lů soutěžních vozů s elektropohonem 
v měřítku 1:10. Závod se uskutečnil pod 
názvem 1. RC Rally Světlá a zúčastnilo 
se ho 33. závodníků z celé republiky. 
Pro závodníky bez rozdílu věku bylo 
připraveno celkem 10 měřených úseků 
o celkové délce 6056 metrů. Tratě závo-
du byly vedeny jak na plochách doprav-

Chovatelská přehlídka trofejí

Ve dnech 18. – 21. dubna se uskuteční 
chovatelská přehlídka trofejí. Trofeje 
budou vystaveny v Havlíčkově Brodě-

-Perknově v restauraci U Palánů. Orga-
nizací přehlídky pro obce s rozšířenou 
působností Havlíčkův Brod, Chotěboř 
a Světlá n. S. je pověřena Českomorav-
ská myslivecká jednota – Okresní mysli-
vecký spolek Havlíčkův Brod. Přehlídka 
bude slavnostně otevřena v sále restau-
race dne 18. dubna v 9.30 hod., navštívit 
ji můžete ve výše uvedených dnech od 9 
do 16 hod.

MěÚ Světlá n. S
odbor ŽP

Výzva
Obracíme se na čtenáře Světelské-

ho zpravodaje s prosbou o zapůjčení 
fotografií z výstavby původního zim-
ního stadionu v Pěšinkách v letech 
1982-1984. 

Za redakci 
Jiří Víšek
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Vyznejte se ve svých penězích (10)
Placená reklama

Středa 12. května – Český den proti rakovině (14. Květinový den)

Podle nejnovějších 
statistických údajů 
se onkologickým pa-
cientem stane každý 
třetí občan České re-
publiky a tři ze čtyř 
nemocných umírají. 

Dodržováním jednoduchých zásad 
zdravého životního stylu však lze až 
50 % všech onkologických onemoc-
nění předejít! Šíření zásad prevence 
rakoviny je naším hlavním cílem, 
pomozte prosím i vy...

Ano, můžete opět pomoci i vy. 
Blíží se květen a s ním i konání ce-
lorepublikové akce Český den proti 
rakovině. Pořadatelem sbírky je Liga 
proti rakovině Praha, která si v tomto 
roce připomíná 20. výročí od svého 
založení. Bližší informace lze získat 
na www.lpr.cz nebo www.denprotira-
kovině.cz.

Tematické zaměření letošní sbírky 
– prevence karcinomu prostaty.

Apel na ženy – přesvědčte svého 
muže, aby preventivně vyhledal urolo-

Dobrý den,
rád bych se zeptal, zda je možné 

vydělávat na nemovitostech tím způ-
sobem, že měsíční nájem, který budu 
od nájemníků dostávat, převýší moje 
měsíční splátky hypotéky a tím pádem 
by měl být můj cashflow v plusu. Je to 
vůbec reálné pro běžného člověka bez 
velkých příjmů?

Děkuji.

Možné to je, avšak nikoli jisté. Ve 
většině případů dle dosavadních zku-
šeností čisté nájemné obvykle nepo-
kryje plně splátku hypotéky. Čistým 
nájemným rozumíme příjem od ná-
jemníků očištěný od nákladů na správu 
a údržbu nemovitosti, pojištění a další 
související náklady. Při kalkulaci je 
také vhodné počítat s roční obsazeností 
pouze po dobu deseti měsíců vzhledem 
k fluktuaci nájemníků a dobou nutnou 
k nalezení nových. Rovněž nelze pod-
cenit rozáhlou oblast nájemních smluv 
a vymahatelnosti oprávněných nároků 
pronajímatele. Problematika nákupu 
a pronájmu nemovitostí je tedy znač-
ná a je nutno se v ní dobře orientovat. 
V současné době je k dispozici řada 
kurzů a školení, doporučuji některý 
z nich nejprve absolvovat. Každý jed-
notlivý obchodní případ je pak nutno 
propočítat s aktuálními daty a teprve 
potom se rozhodnout. Nicméně proná-
jem nemovitostí při současném zatížení 
splátkami hypotéky se nedá považovat 
za nejlepší prostředek k rychlému zbo-
hatnutí. Spíše je vhodné použít jej jako 
dlouhodobý nástroj pro vybudování 

finanční nezávislosti, kdy v některých 
obdobích něco málo vyděláme, jindy 
trochu proděláme, ale po splacení hy-
potéky se stáváme majiteli aktiva, které 
generuje nezávislý příjem. Nezávislý, 
nikoli bezpracný.

Další rady a ti-
py najdete na: 
www.pkfinan-
ce.cz 
nebo osobně 
v kanceláři viz 
www.pkfinan-
ce.wbs.cz

Petr Krajcigr
finanční 
manažer

ga, a vy nezapomínejte na svého gyne-
kologa a mammární screening.

Do celorepublikové akce se v našem 
městě opět zapojí studentky z místní 
České zemědělské akademie a ženy 
z Českého svazu žen a budou nabízet 
kytičky s červenou stužkou a letáčky. 
Až vás osloví nebo si je sami vyhle-
dáte, vložte, prosím, do označené 
pokladničky finanční příspěvek, 20 Kč 
minimálně za jeden kvítek.

Přispívat můžete též na sbírkový účet 
Českého dne proti rakovině (6500065/
0300) nebo posílat dárcovské SMS ve 
tvaru DMS KVET na čís. 87777. Cena 
jedné DMS je 30 Kč, příjemce vaší po-
moci – LPR – obdrží 27 Kč. 

Výtěžek sbírky je určen na nádoro-
vou prevenci, zlepšení kvality života 
onkologických pacientů, podporu 
onkologické výchovy, výzkum a vyba-
venost onkologických center.

Novým generálním partnerem le-
tošního ročníku sbírky se stala Česká 
pošta, proto se budou pokladní vaky 
odevzdávat na vybraných pobočkách 
ČP (též ve Světlé n. S.).

V minulém roce bylo nabídnuto ve 
Světlé necelých 1 600 květů a na konto 
sbírky jsme přispěli částkou 35 290 Kč. 
V 551 městech České republiky se za 
750 tisíc květů podařilo se získat 14,55 
mil. Kč.

Ozdobíte se opět malým žlutým kvít-
kem a přispějete?

Helena Kostincová

záchranné služby, Aeroklubu Havlíč-
kův Brod a dalších složek. Dopoledne 
je zaměřeno více na děti ze základních 
škol, v odpoledních hodinách je očeká-
vána široká veřejnost. V rámci dopro-
vodného programu od 10.00 do 11.30 
hod. a odpoledne od 14.30 do 16.00 
hod. proběhnou na letišti praktické 
ukázky výcviku a práce složek IZS.

V průběhu celého dne bude možno 
zakoupit drobné občerstvení.

Za pořadatele zve územní odbor 
Havlíčkův Brod Hasičského záchran-
ného sboru kraje Vysočina, Územní 
odbor Policie ČR Havlíčkův Brod, 
Zdravotní záchranná služba kraje Vy-
sočina a město Havlíčkův Brod.

Dne 4. května se v rámci oslav pat-
rona hasičů – sv. Floriána koná na le-
tišti Havlíčkův Brod Den záchranářů. 
Akce proběhne od 8.00 do 17.00 hod. 
Na celý den budou připraveny ukázky 
techniky hasičů, Policie ČR, zdravotní 

Den záchranářů
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Vzpomínka na PhDr. Richarda Mühlbachera

Náhle, ve věku 78 let, ve své milova-
né chaloupce na Malé Straně ve Světlé 
nad Sázavou zemřel dne 30. 12. 2009 
pan Richard Mühlbacher. 

Narodil se v roce 1931 v Brně. Mamin-
ka Pavla byla rodačka ze Světlé nad Sáza-
vou a Richard se svou sestrou Jiřinou trá-
vil veškeré letní prázdniny zde, ve Světlé, 
na Malé Straně. Tím začala celoživotní 
láska k tomuto městu, která mu vydržela 
až do doby jeho nedávného odchodu. 

Od mládí měl rád sport, zejména 
veslování a ostatní vodní sporty. Vy-
studoval gymnázium a poté ho láska 
ke sportu dovedla ke studiu tělesné 
výchovy, působil jako učitel a posléze 
jako odborný asistent na Vysoké škole 
zemědělské v Brně. Při zaměstnání 
vystudoval další vysokou školu – obor 
psychologie sportu a získal doktorát. Po 
odchodu do důchodu učil zde ve Světlé 
na gymnáziu.

Ve svém prvním učitelském místě se 
seznámil se svojí ženou Olgou, rodač-
kou z vesnice Turzovka na Slovensku. 
Ve Frýdku-Místku se jim narodila 
dcera Petra a spolu se pak odstěhovali 
do Brna, kde se narodil syn Hynek. 
Miloval svou rodinu, vychoval děti, 
radoval se z vnuků a vnuček a posléze 
i pravnoučat.

Na sklonku života se Olga a Richard 
přestěhovali do Světlé nad Sázavou, kte-
rou Richard miloval. Zase mohl chodit 
na stejná místa jako v dětství, na náku-
py do města, na procházky do lesů, do 
kostela. Po smrti své ženy, přestože mu 
bylo bez ní velmi těžko, s námi dál sdí-
lel radosti i starosti každodenního živo-
ta. Se všemi se při procházce s pejskem 
Betinkou pozdravil a rád si popovídal.

Kdyby tady byl dnes ještě s námi, 
zazpíval by Řeka hučí nebo jinou vo-
dáckou nebo trampskou píseň, kterou 
by doprovodil hrou na kytaru. Nebo by 
s námi poslouchal Mozarta, Beethovena, 
varhanní koncerty nebo jazz. A možná 
by s námi sledoval a komentoval čerstvé 
sportovní události, ať už v hokeji, fotba-
lu, veslování nebo jiném sportu.     

Dovoluji si, jménem celé naší rodi-
ny, poděkovat vám všem, kteří jste jej 
měli rádi, za tichou vzpomínku na něj. 
Současně si dovoluji poděkovat všem, 
kteří jste jej, přes nepřízeň počasí, přišli 
vyprovodit na poslední cestě. Dovoluji 
si také touto cestou a v neposlední 
řadě poděkovat panu faráři P. Markovi 
Marcelovi Šavelovi a panu Matouškovi, 
majiteli pohřební služby, za přípravu 
a důstojný průběh pohřbu. 

Petra Vrtílková, dcera

Začátkem března se v Jihlavě konal 
praktický seminář určený redaktorům 
obecních a městských zpravodajů 
a radničních novin, ale i tajemníkům, 
členům kulturních komisí či pracovní-
kům kulturních a informačních center. 
Seminář vedla Mgr. Helena Sedláčková 
ze společnosti Falko Universum, šéfre-
daktorka zpravodaje v Brně-Kohoutovi-
cích s dlouholetou zkušeností ve veřejné 
správě. Kromě obsahové struktury zpra-
vodaje byly dalšími zajímavými tématy 
právní souvislosti vydávání zpravodaje, 
jako svoboda slova versus cenzura a od-
povědnost za obsah, dále úloha městské-
ho zpravodaje v předvolebním období, 
proporce mezi zpravodajstvím a inzercí, 
skrytá reklama apod. Stěžejním tématem 
semináře však bylo fi nancování zpravo-
daje. Podrobná analýza nákladových 
položek vycházela z výsledků ankety, 
v níž společnost Falko Universum oslo-
vila více než stovku obcí a měst a požá-
dala je konkrétní údaje, kolik peněz je 
vydávání a distribuce zpravodaje stojí. 
Z porovnání nákladů srovnatelných obcí 
a měst vyplývají možnosti, jak ušetřit 

– často volbou vhodné tiskárny.
Světelský zpravodaj byl v mnoha ohle-

dech hodnocen velice kladně a dáván za 
příklad, ale ani nám se    kritika samo-
zřejmě nevyhnula: mohly by se objevit 
medailony vedoucích odborů, radních 
a zastupitelů, případně rubrika Odbor se 
představuje, na druhé straně se jako nad-
měrná jeví pozornost věnovaná školství.

Text a foto: Jaroslav Vála

Seminář redaktorů 
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Fotbalisté zahájili jaro 
vítězstvím

Po podzimní části I. A třídy dospě-
lých byli fotbalisté FK Sklo Bohemia 
Světlá n. S. na šestém místě tabulky. 
Před startem soutěže prohlásil trenér 
František Polák, že jeho přáním je 
pohybovat se do pátého místa a hrát 
líbivý fotbal pro diváky. Jedna příčka 
v tabulce tedy trenéru Polákovi ke spo-
kojenosti chyběla. 

V zimní přípravě sehráli světelští 
fotbalisté 8 přípravných zápasů, ale 
vítězství se nedočkali. V pěti zápasech 
prohráli a třikrát uhráli nerozhodný 
výsledek: 1:1 hráli v Humpolci, 2:2 
s Dlouhou Vsí a stejný výsledek mělo 
poslední přípravné utkání s Havlíč-
kovou Borovou. Nejlepším střelcem 
zimního bloku přípravy se stal s třemi 

Parádní tečka za hokejovou sezonou

Hokejisté HC Sklo Bohemia Světlá 
n. S. neměli v sezoně 2009/2010 roz-
hodně na růžích ustláno. Při rekon-
strukci zimního stadionu v Pěšinkách 
našly nejmladší kategorie azyl na zim-
ním stadionu v Ledči, dorost, junioři 
a dospělí měli své „doma“ v Humpolci. 
O to větší cenu má úspěch A týmu, 
kterým je vítězství v kvalifikaci 
o 2. ligu. 

Mužstvo vedené trenérem Milanem 
Schlaichertem skončilo sice v základní 
soutěži Krajské ligy mužů Pardubického 
kraje na druhém místě za HC Chrudim 
B, ale následným play off prošlo bez za-
váhání. Očekávané finále o přeborníka 
kraje nakonec vyznělo jasně pro loň-
ského obhájce z Pěšinek, když v prvním 
finálovém zápase na chrudimském ledě 
zvítězili hokejisté ze Světlé 5:2 a doma 
to potom potvrdili těsnou, ale důležitou 
výhrou 4:3. A mohli se chystat na kva-
lifikační boje o postup do 2. ligy. Spolu 
s hokejisty Světlé se o 2. ligu ucházeli 
vítězové krajského přeboru jižních Čech 

TJ Božetice u Milevska a přeborníci 
Královéhradeckého kraje SK Třebecho-
vice pod Orebem. HC Sklo Bohemia 
odstartoval kvalifikaci vítězstvím 3:2 
v Třebechovicích, potom přišla remíza 
2:2 s Božeticemi v Humpolci. I další 
kvalifikační zápas hráli hokejisté Svět-
lé doma, tedy v Humpolci. Porazili 
Třebechovice 5:2 a o vítězi kvalifikace 
rozhodoval poslední zápas Božetice – 
Světlá na zimním stadionu v jihočeském 

Tak jako herci na divadle, i hokejisté 
děkují divákům – tradiční rituál 

děkovačky světelských hokejistů věrným 
příznivcům

Radost vítězů. Horní řada zleva: O. Špatenka, J. Štros, J. Krajíček, P. Heřmánek, 
J. Kůrka, P. Beránek, O. Vomela, M. Dolinský, V. Křišťan, v pokleku zleva: J. Neuwirth, 

P. Včela, O. Včela, J. Žák, J. Ruml, P. Šudoma, ležící brankáři zleva Z. Mikuš 
a M. Koubský.

Milevsku. Ani stodesetikilometrová 
vzdálenost nebyla překážkou pro věrné 
fanoušky světelských hokejistů, aby jeli 
podpořit své mužstvo v nejdůležitějším 
zápase sezony. V ochozech zimního sta-
dionu v Milevsku jich byla dobrá stovka 
a po celý zápas o sobě nechávali vědět. 
Zápas to byl dramatický, po celých še-
desát minut se na ledě pořádně jiskřilo, 
trestné lavice byly často obsazeny. Pro 
hokejisty z Vysočiny, hájící barvy Par-
dubického kraje, to byl zápas s vítěznou 
tečkou. TJ Božetice – HC Sklo Bohemia 
Světlá n. S. 2:5, po třetinách 1:2, 1:2 
a 0:1, za vítěze skórovali Krajíček 3x, 
Žák 1x a Ondřej Včela 1x. 

Po závěrečném hvizdu rozhodčího 
vypuklo na milevském ledě krásné 
divadlo radosti v podání hokejového 
souboru ze Světlé, režírovaného z hráč-
ské lavice trenérem Schlaichertem. Jako 
kompars účinkovali členové fanklubu 
světelského hokeje. Byla to krásná tečka 
za hokejovou sezonou. Kéž by podobné 
chvíle radosti zažívali hokejisté se svý-
mi příznivci také na zrekonstruovaném 
stadionu v Pěšinkách. 

Text a foto: jív
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Je po sezoně 

Osmnáctiletý Roman Závorka, 
nováček týmu 

Třicátá sezona na Kadlečáku

Lyžařskému areálu na Kadlečáku již 
po několik zim patří primát nejnavštěvo-
vanějšího sportoviště ve Světlé n. S. Právě 
skončená sezona slavila kulaté jubileum, 
byla totiž třicátou. Obliba lyžování na 
sjezdovce nad městem vzrůstá především 
díky pracovitosti většiny členů Lyžařské-

ho klubu Kadlečák. Stalo se již pravidlem, 
že od zimy do zimy mění areál svoji tvář. 
Byla rozšířena parkovací plocha, roze-
stavěn je objekt pro úschovu techniky 
sloužící k údržbě sjezdovky, mnoho 
brigádnických hodin, zejména v nočních 
hodinách, věnují členové klubu umělému 
zasněžování. Však také, když se na Vyso-

čině vysloví Světlá nad Sázavou, je mnoho 
těch, kteří si za rovnítko dosadí „lyžování 
na Kadlečáku.“ 

A jaká byla jubilejní sezona? Zajímavá 
čísla nám o ní prozradí provozní deník ly-
žařského vleku, do kterého obsluha vleku 
každodenně zaznamenávala potřebné dů-

ležité údaje. Například dle těchto záznamů 
vyšlo najevo, že vlek byl v provozu 65 dní, 
což bylo o den více než v sezoně předchá-
zející, a v těchto pětašedesáti dnech vozil 
lyžaře 558 hodin. Asi nejzajímavějším 
číslem je počet vyvezených lyžařů. Počíta-
dlo turniketu v nástupní stanici vykázalo 
úctyhodných 261 681 lyžařů a snowbo-
ardistů, přičemž rekordním dnem byla 
sobota 16. ledna, kdy během dvanácti 
hodin provozu vleku prošlo turniketem 
8 787 osob. 

Poslední příznivci lyžování se na Ka-
dlečáku svezli ve čtvrtek 18. března, kdy 
kotvy vleku využilo 61 osob. 

Text a foto: jív

Na vleku

V plném soustředění

trefami Tomáš Bárta, který se vrátil 
z hostování v Lipnici. Dvougóloví 
střelci byli hned tři: Císař, Valenta 
a Závorka, který byl přeřazen z dorostu. 
Jednou se trefili Křikava s Čihákem. 
Trenér Polák se k zimní přípravě vyjá-
dřil stručně: „Vystřídalo se 20 hráčů 
a z nich jsem vybral patnáctičlenný 
kádr A mužstva. Nováčky v mužstvu 
jsou Koudelka a Mišta z Havlíčkova 

Brodu, Závorka z našeho dorostu. Po-
řád ještě musíme pracovat na vylepšení 
herního systému 4 – 4 – 2. Hráči to ne-
mají dosud zažité, problémy máme stále 
se zónovým bráněním. A jaká zimní pří-
prava skutečně byla, to nám potvrdí až 
první mistrovské zápasy jara.“ 

Jaro začalo fotbalistům Světlé v so-
botu 27. března na hřišti vedoucího 
týmu tabulky Žirovnice. A světe div 
se, hráčům šestého mužstva tabulky se 
kolena nerozklepala. Žirovnici nasázeli 
tři branky a domů se vrátili s třemi 
body za vítězství 3:2. O úspěch v jarní 
premiéře se zasloužila sestava: Koudel-
ka, Rezek, Mišta, Náděje, Petr Dvořák, 
Karel (85. Vaňkát), Valenta (65. Bárta), 
Císař, Závorka a Štros. Střelci v dresu 
Světlé: Císař, Závorka a Štros.

Vítězství v Žirovnici je tou nejlepší 
pozvánku pro všechny příznivce fotba-
lu do hlediště stadionu v Nádražní ulici. 
Slušnou diváckou kulisu by mělo mít 
posázavské derby FK SB Světlá n. S. 

– FK Kovofiniš Ledeč n. S., které se 
bude hrát v neděli 18. dubna od 16 hod. 

jív
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Arrows po základní části třetí

V posledním kole 1. krajské ligy Vysoči-
ny narazil Arrows na Formanský Dravce, 
s kterými v prvním zápase prohrál 6:
12. V odvetě však Světelští šipkaři dokáza-
li, že se mohou rovnat i s nejlepšími a po-
razili je 11:7 – poprvé v historii. Zajistili si 
tak třetí příčku po základní části a postou-
pili do finálové skupiny do boje o titul.

Výsledky 1. ligy (14. – 18. kolo):
14. kolo: 
 Zezulkárna Jihlava – Arrows Světlá 
   5:13
15. kolo: 
 Ježkovy Voči Větrný 
 Jeníkov – Arrows Světlá  6:12
16. kolo: 
 Arrows Světlá – Ponorka Jihlava 
   4:14
17. kolo:  
 Cerberos Netín – Arrows Světlá 
   3:15
18. kolo: 
 Arrows Světlá – Formanský 
 Dravci Jihlava  11:7

Konečné pořadí po základní části
družstvo skóre legy body

1. Ponorka Jihlava 224:100 514:289 51

2.
Formanský 
Dravci Jihlava

228:97 508:288 47

3.
Arrows Světlá 
nad Sázavou

185:139 438:368 42

Český pohár UŠO 2009/2010:
Velkého úspěchu dosáhli šipkaři ze 

Světlé v Českém poháru UŠO, kde prvně 
v semifinále porazili Ponorku Jihlava „B“ 
21:10 a ve finále kraje Vysočina porazili 
Tajfun z HB 21:8. Spolu s Ponorkou Jih-
lava „A“ postoupili na Velké finále ČP 
UŠO, které se koná ve Valdicích u Jičína 
3. dubna.

Více info na nových stránkách 
www.arrows.banda.cz.

Ondřej Bareš

V ZŠ Lánecká mají mistryni Evropy

tek a pátek jezdí stále ze trenérem 
Lubomírem Gerlou do Jihlavy. Každé 
úterý odpoledne cestuje do Prahy, kde 
se připravuje i celou středu s trenérem 
Filjou. To znamená spoustu zameš-
kaných hodin ve škole, ale ředitel ZŠ 

Lánecka Vlastimil Špatenka k tomu 
dodává: „Kristýna je zodpovědná 
a cílevědomá, přes zameškané hodiny 
zvládá školu bez větších problémů.“  

jív
Foto: J. R.

Od 22. února zasedá s dalšími žáky 
do školních lavic 8.a základní školy 
v Lánecké ulici čerstvá tenisová mi-
stryně Evropy v kategorii čtrnáctile-
tých. Je jí současná hráčka TK Sparta 
Praha Kristýna Roučková z nedaleké-
ho Ředkovce. Reprezentační družstvo 
ČR v sestavě Kristýna Roučková, Ka-
teřina Siniaková a Sandra Mateková 
zvítězilo ve Winter Cupu 2010, který 
se hrál od 19. do 22. února v Průhoni-
cích jako finále Halového mistrovství 
Evropy do 14. let. Z kvalifikačních 
turnajů se do Průhonic probojovala 
osmička dívčích týmů. 

Spolu se čtyřkou nasazených druž-
stev Ukrajiny, Německa, Francie 
a Chorvatska to byly Česká republika, 
Holandsko, Velká Británie a Itálie. 
Češky, koučované nehrajícím kapi-
tánem Danielem Filjem, vyřadily ve 
čtvrtfinále Francii 2:1 (Roučková 

– Tanfinová 4:6, 6:7) a v semifinále 
stejným poměrem přehrály nejvýše 
nasazenou Ukrajinu, když hned v prv-
ním zápase porazila Kristýna Lushko-
vou 7:6, 6:3. A nenasazené Češky byly 
nečekaně ve finále, kde na ně čekala 
rovněž nenasazená Velká Británie. 
I v tomto finálovém duelu šla první na 
kurt Kristýna Roučková. Kolena se jí 
nerozklepala, porazila Boulteriovou 
6:2, 6:3. A když druhý bod přidala 
Siniaková po výhře nad Deanovou 6:3, 
6:4, rozhodující čtyřhra se již nehrála 
a družstvo České republiky mohlo 
oslavovat zisk evropského titulu.

A kdo je čtrnáctiletá rodačka z Řed-
kovce Kristýna Roučková? S tenisem 
začínala v TK Sklo Bohemia Světlá 
n. S., kde se jí nejprve věnovala Hana 
Vorlíčková a později trenérka Marcela 
Vašáková. 

Před přechodem do jihlavského Spar-
taku k trenéru Gerlovi spolupracovala 
ještě ve Světlé s Josefem Kovačkou. 

V poslední době vedle přípravy 
v Jihlavě dojížděla Kristýna na tré-
ninky na pražskou Štvanici do ČLTK. 
A v lednu letošního roku se zrodil 
přestup do Sparty Praha, kde je dnes 
Národní tenisové centrum, a nadějná 
tenistka z Ředkovce tam trénuje u tre-
néra Daniela Filja, který je současně  
nehrajícím kapitánem reprezentačního 
družstva dívek do 14 let. 

Tenis vyplňuje Kristýně značnou 
část volného času. V pondělí, ve čtvr-
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Pingpongová divize bude i v Pěšinkách

Stolní tenisté TJ Sklo Bohemia 
Světlá n. S. si vedou v divizi družstev 
Vysočiny v roli nováčka znameni-
tě. Těsně před koncem soutěže, po 20 
odehraných kolech, jsou na nečekaném 
6. místě tabulky, když za 8 vítězství, 
3 remízy a 9 proher nasbírali 39 bodů. 
I kdyby obě svá utkání závěrečného dvoj-
kola prohráli, mohli by klesnout na 9. mís-
to dvanáctičlenné tabulky a z divize sestu-
pují poslední dvě družstva. Pikantní je, že 
do Světlé přijedou v sobotu 27. března (již 
po uzávěrce tohoto čísla) jak TJ Spartak 
Chotěboř A, tým bojující o záchranu, tak 
Sokol Žďár n. S., téměř jistý postupující 
do 3. ligy. 

Světelští stolní tenisté na tom nejsou 
špatně ani v žebříčku jednotlivců divizní 
soutěže, ve kterém je klasifi kováno 86 
hráčů. Již tradičně patří mezi nejlepší 
Ladislav Vosyka, kterého 48 vítězných 

utkání a 20 porážek řadí na 10. příčku. 
Jeho bratr Radek je zatím s poměrem 
vyhraných a prohraných zápasů 34:28 na 
19. místě, Josef Bříza s poměrem 23:27 na 
37. místě a také Martin Karel se ještě vešel 
do první poloviny klasifi kovaných. Je na 

39. místě, neboť 19 utkání vyhrál a 35 pro-
hrál. V sestavě Světlé si ještě zahráli divizi 
Jan Růžička a Otto Bartoš.

Pro světelský stolní tenis je tedy histo-
ricky první sezona v divizi opravdovým 

Zleva: Jiří Kubíček, Josef Bříza, Ladislav Vosyka, 
Radek Vosyka, Martin Karel

restaurace Pohoda, Sázavská 598

HRACÍ DEN: středa

START: 18.30 hod., 
prezentace 30 min.  před začátkem

HRA: 301 DO, 2 x KO

(vysvětlivky:  hra 301 – odečítá se 
příslušný počet bodů, tzn. vítězí hráč, 

který jako první dosáhne nuly. 
DO = double out – zavírání dvojná-

sobkem čísla, 
2 x KO = systém dvojité KO – turnaj se 
hraje oboustranným pavoukem, tzn. 
hráč může jednou prohrát a přesto 

vyhrát celý turnaj, když prohraje 
podruhé, vypadává z turnaje)

STARTOVNÉ: 60 Kč
CENY: medaile, poháry

Konference KČT VYSOČINA 

Delegáti dvaceti odborů Klubu 
českých turistů (ze dvaadvaceti na 
Vysočině registrovaných) se sešli na 
výroční konferenci v zasedací míst-
nosti kraje Vysočina, aby vyslechli 
zprávy svých zvolených zástupců 
v oblastním výboru KČT za uply-
nulý rok a rozhodli o další činnosti 
svého klubu. 

Účast dvou členů předsednictva 
z ústředí KČT, radního kraje pro 
kulturu a cestovní ruch a několika 
pracovníků z Krajského úřadu kraje 
Vysočina, primátora Jihlavy a jeho ná-
městkyně pro kulturu, starostky Hav-

líčkova Brodu, ředitelky OZP a dal-
ších je výrazem uznání práce turistů 
oblasti KČT VYSOČINA pro širokou 
veřejnost a výpovědí o tom, že klub 
se významně podílí na životním stylu 
zdejších obyvatel. Je téměř neuvěřitel-
né, že akcí pořádaných turisty se na 
Vysočině v roce 2009 zúčastnilo přes 
třicet dva tisíc lidí! Kalendář oblasti 
KČT VYSOČINA nabízí množství 
akcí pro všechny věkové i výkonnostní 
kategorie a je k dispozici nejen 1835 
registrovaným členům KČT, ale kaž-
dému, koho zaujme nabídka jednotli-
vých odborů z naší oblasti.

Účastníci konference vyslechli za-
jímavé zprávy o značení a údržbě ▶

úspěchem a právem se tak pingpongáři 
TJ Sklo Bohemia těší do své nové herny, 
kterou budou mít od září ve víceúčelovém 
zařízení v Pěšinkách. A to je potvrzením 
skutečnosti, že Pěšinky nebudou sloužit 
pouze hokeji.

Konečnou tabulku divize Vysočiny stol-
ního tenisu družstev přineseme v příštím 
čísle Světelského zpravodaje. 

Text a foto: jív

Restaurace Pohoda pořádá
ve Světlé n. S. 

celoroční seriál turnajů 

Mega Tour 2010

HRACÍ MÍSTO: 
restaurace Pohoda, Sázavská 598
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Zleva: Ing. Jan Havelka, čestný předseda ústředního výboru KČT, Ing. Ján Babnič, 
místopředseda ústředního výboru KČT, Mgr. Marie Vincencová, předsedkyně oblasti 

KČT Vysočina a Jaroslav Mikeš, předseda odboru KČT Sklo Bohemia Světlá n. S.

pěších tras v našem regionu, o kon-
trole silničního cykloznačení, které 
také provádějí členové KČT, o činnosti 
turistických oddílů mládeže a také 
o hospodaření, ve kterém hrají velkou 
roli finanční dotace od organizací 
i jednotlivců. 

Při vyhlášení výsledků soutěže 
o nejvýkonnějšího turistu oblasti jsme 
žasli nad výbornou kondicí oceněných 
turistů, což je zásluha soustavného 
pěstování všech druhů turistiky. Ceny 
převzali z rukou radního kraje Ing. To-
máše Škaryda. 

Turisté vyslechli mnoho hezkých 
slov od hostů konference, která nebyla 
vůbec formální, všichni si všímali nad-
šení, elánu a dobrovolné práce turistů 
a jejich viditelných výsledků.

Během celé schůze se promítaly na 
plátno videozáznamy a fotografie do-
kumentující činnost turistů v uplynu-
lém období a při odchodu dostali hosté 
i delegáti z jednotlivých odborů CD 
s nahrávkou, která má za cíl přispět 
k propagaci organizované turistiky, 
k turistické sounáležitosti a zároveň 
vznikl dokument, který jistě budouc-
nost ocení.

Míša Svatošová
Foto: Ladislav Tomáš

Ve statistickém přehledu udělených 
výkonnostních odznaků, s nímž byli 
delegáti konference seznámeni, se 
náš odbor KČT Sklo Bohemia Světlá 

▶ n. S. rozhodně neztrácí. Ostatně po-
suďte sami:
 • Výkonostní odznak pěší turistiky 

– bronz: 
  Třebíč 9, 
  Žďár n. S. 6, 
  Golčův Jeníkov 4, 

  Světlá n. S. 3, 
  Tesla Jihlava 3, 
  Bedřichov 2, 
  Havlíčkův Brod 2, 
  Náměšť n. O. 1, Telč 1
 • Výkonnostní odznak cykloturistiky 

– bronz: 
  Světlá n. S. 16, 

  Golčův Jeníkov 3, 
  Telč 2, 
  Žďár n. S. 2
 • Výkonnostní odznak vysokohorské 

turistiky – bronz: 
  Tesla Jihlava 2, 
  Hněvkovice 1,   

Telč 1
 • Výkonnostní odznak lyžařské turis-

tiky – bronz: 
  Světlá n. S. 29, 
  Tesla Jihlava 5, 
  Golčův Jeníkov 4, 
  Žďár n. S. 2, 
  Hněvkovice 1, 
  Telč 1, 
  Třebíč 1
 • Českomoravský turista – bronz: 
  Světlá n. S. 6, 
  Telč 3, 
  Tesla Jihlava 3, 
  Třebíč 3, 
  Golčův Jeníkov 2, 
  Žďár n. S. 2
 • Českomoravský turista – stříbro: 
  Světlá n. S. 4, 
  Telč 3, 
  Golčův Jeníkov 2, 
  Tesla Jihlava 2
 • Diplom Turista III. stupně: 
  Světlá n. S. 5, 
  Žďár n. S. 2
 • Odznak Turista III. stupně: 
  Světlá n. S. 3
 • Diplom Turista II. stupně: 
  Světlá n. S. 2
 • Odznak Turista II. stupně: 
  Světlá n. S. 2

Jaroslav Vála

Světelští turisté nechyběli ani na zahájení sezony v Pelhřimově
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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

Vzpomínka

1. května tomu bude osm let, 
kdy nás navždy opustil 

pan Vlastimil Žáček z Radostovic. 

Kdo jste ho znal, vzpomeňte si se mnou.

Děkuji, manželka.

Prosto
r p

ro vaši 

REKLAMU

Prosto
r p

ro vaši 

REKLAMU

Prosto
r p

ro vaši 

REKLAMU

Prosto
r p

ro vaši 

REKLAMU



Světelský zpravodaj duben 2010 strana 36 strana 37 duben 2010 Světelský zpravodaj 

FOREST-SERVIS, s. r. o.
Světlá nad Sázavou, Zámecká 7
tel.: 569 452 143, 
mob.: 731 439 574

Přibyslav, Bechyňovo nám. 20
Tel.: 605 818 211

www.forestservis.cz
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