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Je krásné nedělní odpoledne, jedno 
z prvních v letošním roce, a já jsem se 
společně se svým potomkem vypravil 
na první jarní výšlap do malebného 
kraje okolo Sázavy pod Ledčí. Do 
konce aprílového měsíce zbývá pět dní 
a příroda konečně dává zapomenout na 
dlouhou šedou zimu. Na nebi nepřekáží 
ani nejmenší mráček, teplota se hravě 
přehoupla přes dvacítku, všechno začí-
ná vonět jarem, zkrátka usoužená duše 
každého romantika jistě plesá. Vchází-
me do zapomenuté vlakové zastávky, ve 
které se zcela zřetelně zastavil čas a kte-
rá zeje prázdnotou. Náhle však souzně-
ní jásající přírody a malebné vlakové 
zastávky naruší něco, co do popsaného 
soukolí nezapadá. Ze staré otřískané 
tabule, která vypadá, jako by ještě pa-
matovala kouřící lokomotivy starého 
rakouského mocnářství, mě doslova 
praští do očí hrubý předvolební leták, 
na němž nejmenovaná politická strana 

v rámci předvolební kampaně shazuje 
jinou nejmenovanou stranu pro nedosta-
tek taktu při jednání s obyčejnými lidmi 
na venkově. Hned vedle nejde přehléd-
nout štvavý leták druhé nejmenované 
strany, která první nejmenované straně 
vytýká absenci realistického přemýšlení 
nad budoucností příštích generací. Iluze 
ničím nezkaleného nedělního odpoled-
ne v přírodě rázně bere za své. Rázem 
se mi chtě nechtě vybavují další a další 
příklady obrovských billboardů, které 
hází špínu na jiné politické strany, útoč-
ných politických reklam, které i přes 
můj odpor vyskakují z internetových 
stránek, či nekonečné televizní debaty, 
kde naši politici nezřídka svá slova do-
provázejí spíš zesměšňujícími ataky na 
své odpůrce než logickými argumenty. 
A celá tato odpuzující kampaň má vr-
cholit na konci měsíce května, jejž si již 
odnepaměti rezervovali všichni zamilo-
vaní pro sebe. 

V tu chvíli jsem si začal pohrávat se 
zcela absurdní a směšnou myšlenkou. Jak 
by to vypadalo, kdyby si naši politici ve 
své předvolební agitaci vzali k srdci onen 
májový lásky čas. Na velkých billboar-
dech by stálo: „Velice si vážíme práce 
strany xxx, která za svou vládu dokázala 
zlepšit život všem!“ Na internetu by na 
mě vyskočil předvolební spot, ve kterém 
by byla velebena čestnost a korektnost 
kandidátů znepřátelené strany, a v tele-
vizních debatách by se neobjevila ani 
jedna jízlivost, naopak by byli diskutující 
schopni ocenit kvalitní názor soupeřů. 

Naštěstí mě z mých směšných představ 
rychle probudil syn, který začal hlasitě 
vyžadovat mou pozornost. Ještě že tak. 
Ono nás totiž se stoprocentní jistotou 
čeká květnové předvolební šílenství poli-
tiků, kteří se budou navzájem očerňovat, 
hanobit, zesměšňovat, tupit a shazovat. 
Máj nemáj, volby jsou zkrátka volby. 

J. P.

Slovo úvodem

Schůze rady města 22. března 

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

Jednání zahájila Ing. Arnotová přivítá-
ním přítomných a provedením kontroly 
zápisu z jednání minulého a konstatuje, že 
úkoly jsou průběžně plněny.

Podává informaci, že jsme nedostali do-
taci na cyklostezku, o kterou jsme žádali 
z ROPu, oblast podpory 1.4 - z programu 
Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou 
dopravu. Na minulém jednání RM jsme 
schválili, že požádáme na tento projekt 
o dotaci ještě Státní fond dopravní in-
frastruktury z titulu Výstavba a údržba 
cyklistických stezek.

Starostka dále informuje, že ve středu 
24. března bude v její kanceláři probíhat 
poděkování sl. Roučkové za její sportovní 
reprezentaci, dále informuje, že Cenou 
Thálie byl oceněn p. Pavel Vančura a navr-
huje pozvat jej na krátké setkání na radnici. 
Zajistí PO KyTICe. 

RM Světlá n. S. schvaluje:
 • pronájem části pozemku p. č. 255/3 

v k. ú. Světlá n. S. o výměře 10 m2 
a uzavření nájemní smlouvy mezi 

panem J. L., Kochánov 18 a městem 
Světlá n. S. Pronajatou část pozem-
ku chce žadatel využít ke skladování 
dřeva a stavebního materiálu. Záměr 
pronájmu byl zveřejněn na úřední 
desce, žádný jiný zájemce se nepři-
hlásil. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 3. 2010. 

 • zaslání žádosti Krajskému úřadu kra-
je Vysočina o prodloužení termínu 
realizace projektové dokumentace 
Vodovod v místních částech Ra-
dostovice, Závidkovice, Kochánov, 
podpořené z Fondu Vysočiny. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 3. 2010. 

 • ukončení nájemní smlouvy ze dne 
29. 3. 2005 mezi společností Fadom, 
s. r. o., Dolní Město 288 a měs-
tem Světlá n. S. ke dni 31. 3. 2010 
a uzavření nové nájemní smlou-
vy mezi společností Fadom, s. r. o., 
Dolní Město 288 a městem Světlá 
n. S. s platností od 1. 4. 2010. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 3. 2010. 

 • podání žádosti o dotaci z Progra-
mu rozvoje hospodářsky slabých 
a strukturálně postižených regionů 
na akce:  

 1. Stavební úpravy ubytovny, č. p. 545, 
ulice Sázavská 

 2. Cyklostezka Světlá – Smrčná  
 3. Rekonstrukce zázemí fotbalového 

stadionu
  Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-

mín: 31. 3. 2010  
 • uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene na Zříze-
ní dešťové kanalizace v ulici Jeleno-
va mezi městem Světlá n. S. a krajem 
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 3. 2010.

 • uzavření smlouvy o dílo mezi měs-
tem Světlá n. S. a firmou VČE – mon-
táže, a. s., Humpolecká 448, Havlíč-
kův Brod. Smlouva bude uzavřena 
neprodleně po odsouhlasení změ-
ny rozpočtu zastupitelstvem měs-
ta. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
vedoucí finančního odboru, termín: 
31. 3. 2010.

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

 • byt 2+1 v domě s pečovatelskou služ-
bou po panu K. bude od 1. 4. 2010 při-
dělen panu V. H., dosud trvale bytem 
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Zasedání zastupitelstva v mimořádném 
termínu dne 31. března

Přítomni: Ing. Lenka Arnoto-
vá, Mgr. Jan Tourek, Josef Böhm, 
Mgr. Vlastimil Špatenka, PharmDr. 
Věra Rýdlová, Mgr. Petr Včela, Jaroslav 
Zmek, Ing. Josef Maleček, Ing. Jaro-
slav Švorc, Jan Kolář, Ing. František 
Aubrecht, Mgr. Jana Kupčíková, 
MUDr. Stanislava Brhelová

Omluveni: Mgr. Stanislav Čech, Jo-
sef Pavlů, Věra Tyčová, Jiří Hlaváček, 
Ing. Zdeněk Vacek, PhDr. Jana Mysliv-

Nádražní 468. Společně s ním bude 
byt užívat jeho matka, paní B. H., do-
sud trvale bytem tamtéž. Náhradník 
pro tento aktuální výběr: paní L. Ž., 
dosud trvale bytem Na Bradle 947, 
Světlá n. S., společné užívání bytu 
s druhem p. J. D., trvale bytem Sá-
zavská 546, Světlá n. S. 

 • RM ukládá TBS Světlá n. S. uzavřít 
nájemní smlouvu na byt o velikosti 
2+1 č. p.1044 v ul. U Rybníčků (Dům 
s pečovatelskou službou), Světlá 
n. S. dle schváleného užšího pořadní-
ku. Zajistí: vedoucí odboru sociálních 
věcí, ředitel TBS Světlá n. S., termín: 
30. 4. 2010. 

 • konání akce Český den proti rako-
vině ve Světlé n. S. dne 12. 5. 2010. 
Zajistí: Helena Kostincová, termín: 
12. 5. 2010. 

 • rekonstrukci bytu na vlastní nákla-
dy p. P. D. Zajistí: ředitel TBS Světlá 
n. S., termín: 31. 3. 2010. 

 • umožnění užívání bytu v čp. 487 
(2+1) v Kolovratově ul. ve Světlé 
n. S. paní E. D. na dobu určitou do 
30. 9. 2010. Zajistí: ředitel TBS Světlá 
n. S., termín: 31. 3. 2010.

 • příspěvek na prezentaci města Světlá 
n. S. v almanachu Akademie VOŠ, 
Gymnázium, SOŠ uměleckoprůmys-
lová, Sázavská 548, Světlá n. S., vy-
dávaném u příležitosti výstavy Sklo, 
kámen, keramika 2010 v hodnotě 
5 tis. Kč. Zajistí: Mgr. Jan Tourek, 
místostarosta, vedoucí FO, termín: 
30. 4. 2010. 

 • použití el. energie z budovy radni-
ce pro provoz nafukovacích atrakcí 
pro děti dne 9. května v době od 
14 do16 hod. u příležitosti koná-
ní Dne matek, který pořádá MO 
KDU-ČSL ve Světlé n. S. Zajis-
tí: Mgr. Jan Tourek, místostarosta, 
termín: 9. 5. 2010. 

 • poskytnutí finančního daru ve výši 
1 000 Kč Veterán klubu Úsobí na 
zajištění akce Jízda Vysočinou dne 
12. 6. 2010.

 • uzavření smlouvy na zpracování 
územního plánu Světlá n. S. s fir-
mou DRUPOS-PROJEKT, v. o. s., 
Příčná 260, 580 01 Havlíčkův Brod. 
Zajistí: referent odboru stavebního 
úřadu a územního plánování, termín: 
30. 4. 2010. 

 • návrh koncepce rozvoje školství ve 
Světlé n. S. a ukládá jeho doplnění 
o ocenění opravy bytu v ZŠ Jeleno-
va a oprav objektu MŠ v Pěšinkách. 
Zajistí: vedoucí odboru správního, 

školství a živnostenského, vedoucí 
odboru MIRR, termín: 30. 4. 2010.

 • podané informace ohledně vedení 
účetnictví ve zjednodušeném rozsa-
hu.

 • informaci, že město obdrželo vyjá-
dření z ministerstva průmyslu a ob-
chodu o získání dotace na průmyslo-
vou zónu ve výši 20 mil. Kč.

  
RM Světlá n. S. odkládá:

 • rozhodnutí o záměru pronájmu části 
pozemku parc. č. 78/1 v k. ú. Světlá 
n. S. za účelem vytvoření trvalého 
parkovacího místa a ukládá pozvat 
Ing. P. D. na jednání za účasti zástup-
ců samosprávy a stavebního úřadu. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 12. 4. 2010.

 • projednání materiálů bytové komise 
do příštího jednání. Ukládá ohledně 
přidělení bytů oslovit všechny zájem-
ce dle příslušného pořadníku a radě 
následně přeložit tabulku, ze které by 
bylo jasné, kdo o byt má zájem a kdo 
ho odmítl. Zajistí: tajemnice bytové 
komise, termín: 12. 4. 2010.

  
RM Světlá n. S. bere na vědomí:

 • informace o výběrovém řízení na za-
kázku Územní plán Světlá n. S., vy-
řazené nabídky, vítěznou firmu a ko-
nečné pořadí nabídek.

 
Starostka informuje, že kraji Vysočina 

byl zaslán dopis, v němž jsme požado-
vali, aby respektoval naše požadavky 
v zadání vyhledávací studie propojení 
ulic Zámecká – Nádražní ve Světlé n. S., 
o kterou jsme žádali již v roce 2007. 
Dále úpravu komunikace při příležitosti 
rekonstrukce viaduktu v Lánecké ulici, 
PD rekonstrukce komunikace náměstí 
a rekonstrukci komunikace v Josefodo-

le. Přišla odpověď, ve které nám kraj 
sděluje, že:
 • Vyhledávací studie nebyla zadána. 

Na základě zkušeností, že pokud 
není předpoklad, že bude na akci 
průběžně pokračováno, ztrácí PD 
využitelnost a musí být stejně před 
vlastní realizací opět za další finanční 
prostředky aktualizována. Její opět-
né zařazení do rozpočtu kraje v roce 
2011 není možné slíbit. 

 • Krajská správa a údržba silnic Vyso-
činy má zajištěny finanční prostředky 
na PD úprav silnice v Lánecké ulici 
v letošním roce. Vlastní realizaci 
úpravy silnice zajistí v závislosti na 
dokončení rekonstrukce železniční-
ho mostu v letošním, příp. příštím 
roce.

 • Rekonstrukce komunikace v Josefo-
dole – KSÚSV má v letošním roce 
zajištěny finanční prostředky na 
opravu tohoto úseku silnice, uhradí 
položku dodávky a osazení obrubní-
ků max. do výše 250 tis. Kč.

 • Revitalizace náměstí – zajištění fi-
nancování PD v roce 2011 není mož-
né slíbit. Pokud to jenom trochu situ-
ace dovolí, budou se touto záležitostí 
při návrhu rozpočtu na rok 2011 za-
bývat.

RM bere podané informace na vědomí, 
nadále však trvá na tom, aby zadání vy-
hledávací studie propojení ulic Zámecká 

– Nádražní ve Světlé n. S. byla zařazena 
do rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2011. 
Dále zmocňuje vedení města jednat s kra-
jem Vysočina a tlačit na to, že pokud by 
město Světlá n. S. PD Revitalizace náměs-
tí ve Světlé n. S. zadalo samo, aby mělo 
příslib, že vynaložené peníze obdrží z roz-
počtu kraje Vysočina v roce 2011. Zajistí: 
starostka města, termín: 30. 6. 2010. 

Ing. Lenka Arnotová, starostka

cová, Mgr. Jaroslav Holík, Ing. Luboš 
Vacek

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

Dále konstatovala, že na dnešním 
zasedání je přítomno 13 členů zastupitel-
stva, tj. nadpoloviční většina jeho členů, 
zasedání je usnášeníschopné. Zapisova-
telkou byla určena paní Alena Tichá, ▶
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Šedesát pět let od vítězství 
nad Německem

Šedesát pět let, to je doba života jedné 
lidské generace. Tolik času již uplynulo 
od ukončení druhé světové války. Přesto 
si toto výročí připomíná značná část 
lidstva, hlavně obyvatelstvo zemí, které 
přispěly k porážce Hitlerova Německa 
a jeho spojenců. Ve strašlivém zápole-
ní trvajícím šest let zahynuly miliony 
Rusů, Němců, Poláků, Francouzů, Britů 
a Američanů, ale také statisíce přísluš-
níků malých národů, ke kterým patřili 
i Češi a Slováci. Krvavě vykoupené 
vítězství zachránilo svobodu národům 
Evropy, i když některým jen nakrát-
ko, a položilo základy k poválečnému 
vzestupu evropských zemí, vedoucímu 
k jejich pozvolné integraci. Válečné 
konflikty na našem kontinentě se v pod-
statě podařilo odstranit, výjimkou byly 
balkánské války v 90. letech.

Hrůznosti, které 2. světovou válku 
doprovázely, se staly varováním před 
něčím podobným – alespoň v té civilizo-
vanější části světa.

I obyvatelé našeho města zažili v le-
tech 1939-1945 zlo, které okupace čes-
kých zemí přinesla. Desítky se jich ne-
vrátily z vězení a koncentračních táborů, 
ti, kteří dlouholeté věznění přežili, se 
navraceli často s podlomeným zdravím. 
Mnozí bojovali proti nacismu se zbraní 
v ruce.

Památku všech obětí druhé světové 
války si připomínáme vždy 8. května. 
V předvečer tohoto svátku i v letošním 
roce proběhne pietní akt u nového pa-
mátníku v Zámecké ulici a u pamětní 
desky na budově radnice.

Josef Böhm, místostarosta

ověřovateli zápisu z dnešního zase-
dání navrhuje zvolit Ing. Josefa Malečka 
a Mgr. Vlastimila Špatenku.

Starostka provádí kontrolu usnesení ze 
zasedání dne 17. března a konstatuje, že 
úkoly jsou průběžně plněny.

Usnesení č. 31/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

12 hlasů:
I.  Ověřuje soulad územního plánu 

s Politikou územního rozvoje České 
republiky a s územně plánovací do-
kumentací vydanou krajem Vysoči-
na, se stanovisky dotčených orgánů 
a se stanoviskem krajského úřadu – 
dle přiloženého odůvodnění Změny 

č. XI, zpracovaného pořizovatelem 
dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a staveb-
ním řádu, ve znění pozdějších před-
pisů. Zastupitelstvo neshledalo žád-
ný rozpor.

II.  Souhlasí s vyhodnocením výsled-
ků projednání Změny č. XI, vy-
hodnocením připomínek zpracova-
ným pořizovatelem a předloženým 
v předkládacím protokolu s tím, 
že vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí, resp. vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území nebylo 
v průběhu pořízení požadováno.

III. Vydává podle § 6 odst. 5 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“), za použi-
tí § 43 odst. 4 stavebního zákona, 
§ 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/
2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, § 171 
a následujících zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve spojení s usta-
novením § 188 odst. 3 stavebního 
zákona formou Opatření obecné 
povahy – Změny č. XI ÚPSÚ Světlá 
n. S.

Zajistí: Ing. Vladimír Bárta, odbor 
stavebního úřadu a územního plánování, 
termín: ihned.

Usnesení č . 32/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

12 hlasů schvaluje odeslání těchto připo-
mínek k zapracování do zprávy o uplat-
ňování ZÚR:
 • požadavek na zařazení dopravního 

napojení průmyslové plochy u sklá-
ren z komunikace II/150

 • požadavek na zařazení obchvatu 
Světlé n. S. – jihozápadní směr

 • požadavek na zařazení obchvatu 
Mrzkovic

 • požadavek na doplnění katastrální-
ho území Dolní Bohušice do rozvo-
jové osy OSk4 z důvodu, že zde leží 
část města Světlá n. S., kde se na-
chází rozvojová oblast pro bydlení

Zajistí: Ing. Vladimír Bárta, odbor 
stavebního úřadu a územního plánování, 
termín: ihned.

Usnesení č. 33/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

12 hlasů schvaluje rozpočtové opatření 
č. 1/2010 v předložené podobě. Zajistí: 

vedoucí finančního odboru, termín: 
30. 4. 2010. 

Usnesení č. 34/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

12 hlasů schvaluje změnu účelu části 
dotace ve výši 60 tis. Kč ze schválené 
dotace hokejovému klubu 400 tis. Kč na 
účel „doprava hokejistů (A tým, B tým) 
na mistrovská utkání a tréninky, nákup 
hokejové výstroje a opravy výstroje“. Za-
jistí: vedoucí finančního odboru, termín: 
30. 4. 2010.

Usnesení č. 35/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

12 hlasů:
I.  Schvaluje prodej části pozemku 

parc. č. 550/3 o výměře 5 m2 a čás-
ti pozemku parc. č. 527/6 o výměře 
28 m2, oba v katastrálním území 
Závidkovice, za cenu 70 Kč/m2 (cel-
ková cena 2 310 Kč) p. Miloši Wich-
terlemu, bytem Uruguayská 437/4, 
Praha.

II.  Ukládá odboru MIRR uzavření 
kupní smlouvy mezi městem Svět-
lá n. S. a p. Milošem Wichterlem, 
týkající se prodeje části pozemku 
parc. č. 550/3 o výměře 5 m2 a čás-
ti pozemku parc. č. 527/6 o výměře 
28 m2, oba pozemky v katastrálním 
území Závidkovice.

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

Usnesení č. 36/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

12 hlasů:
I.  Schvaluje prodej části pozemku 

parc. č. 453/12 o výměře 305 m2 
v katastrálním území Mrzkovice,  
manželům Lepeškovým, bytem 
Mrzkovice 67, Světlá n. S. za cenu 
70 Kč/m2, celková cena 21 350 Kč

II.  Ukládá odboru MIRR uzavření 
kupní smlouvy mezi městem Světlá 
nad Sázavou a manželi Lepeškový-
mi, týkající se prodeje části pozem-
ku parc. č. 453/12 o výměře 305 m2 
v katastrálním území Mrzkovice.

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

Usnesení č. 37/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

12 hlasů schvaluje firmě Tedom Energo, 
s. r. o., dodatečnou investici: Výměna 
původního plynového kotle ČKD DUK-
LA PGV 100, rok 1982, v. č. 5297, za 
nový plynový kotel LOOS UNIMAT 

▶
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UT L 14, 1900 kW včetně příslušenství. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 4. 2010.

Usnesení č. 38/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

13 hlasů schvaluje vyřazení dlouhodo-
bého majetku – kopírovací stroj Minol-
ta EP 2050, IČ 1814, pořizovací cena 
159 013,50 Kč. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 30. 4. 2010.

Usnesení č. 39/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

13 hlasů schvaluje záměr prodeje části 
pozemku parc. č. 1096/24 o výměře 3 
m2 v katastrálním území Světlá n. S. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
28. 4. 2010. 

Usnesení č. 40/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

12 hlasů:
I.  Revokuje Usnesení č. 20/2010 ze 

dne 24. 2. 2010, kde ZM neschvá-
lilo záměr prodeje části pozemku 
p. č. 278/11 v k. ú. Světlá n. S. o vý-
měře cca 40 m2.

II.  Schvaluje záměr prodeje části po-
zemku p. č. 278/11 v k. ú. Svět-
lá n. S. o výměře cca 40 m2 za 
70 Kč/m2.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
28. 4. 2010 

Starostka Lenka Arnotová předkládá 
zastupitelstvu informaci ve věci výstavby 
fotovoltaiky. Město Světlá n. S. v pátek 
dne 26. 3. 2010 uzavřelo rámcovou kupní 
smlouvu s firmou Hansesolar CZ, s. r. o., 
Praha 6. Předmětem smlouvy je prodej 
pozemků v k. ú. Lipnička a převod veške-
rých práv k připojení fotovoltaické elekt-
rárny. Celková kupní cena se skládá:
 1. ze základní kupní ceny za pozemky 

ve výši 5 000 000 Kč
 2. z částky za práva k projektu ve výši 

25 750 000 Kč
 3. z částky 8,5 % měsíční odměny bez 

DPH fakturované provozovateli dis-
tribuční soustavy a pak provozova-
telem uhrazené během provozu fo-
tovoltaické elektrárny.

Usnesení č. 41/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání bere po-

dané informace ve věci podmínek vyplý-
vajících ze smlouvy realizace výstavby 
fotovoltaické elektrárny v k. ú. Lipnička 
na vědomí.

Ing. Lenka Arnotová, starostka

Schůze rady 12. dubna

Přítomni: členové rady: Ing. Lenka 
Arnotová, Věra Tyčová, Josef Böhm, 
Mgr. Jan Tourek, Ing. Luboš Vacek, 
PhDr. Jana Myslivcová, Mgr. Jana Kup-
číková, tajemník MěÚ Ing. Jiří Moučka

Zahájila starostka města přivítáním 
přítomných a pozváním rady na verni-
sáž výstavy 4 generace Janouchů.

Kontrola zápisu – úkoly jsou průběžně 
plněny.

RM Světlá n. S. po projednání 
schvaluje:

 • poskytnutí finančního daru Svazu 
diabetiků ČR, územní organizace 
Havlíčkův Brod ve výši 1 tis. Kč.

 • poskytnutí finančního daru Šip-
kovému klubu ARROWS Světlá 
n. S. ve výši  1 tis. Kč.

 • poskytnutí finančního daru ve 
výši 15 tis. Kč Svazu zahrádkářů 
a ochránců přírody Josefodol na 
pořádání akce Pohádkový les, která 
se bude konat dne 22. 5. 2010.

 • poskytnutí finančního daru ve výši 
2 500 Kč ZŠ Světlá n. S., Lánecká 
ul. 698, Světlá n. S. za účelem po-
řádání muzikálu Sněhová královna. 
Zajistí: vedoucí finančího odboru, 
termín: 30. 4. 2010. 

 • podání žádosti o dotaci na údržbu 
veřejné zeleně na veřejných pro-
stranstvích v průjezdních úsecích 
obcí podél silnic II. a III. třídy 
v kraji Vysočina. Dotace činí cel-
kem – 15 980 m2 x 2 vegetační ob-
dobí x 0,70 Kč = 22 372 Kč. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 4. 2010.

 • podání žádosti o dotaci z grantové-
ho programu Rozvoj vesnice 2010 
na projekt Oprava části cyklotrasy 
Lipnička – Dolní Město, 4. etapa.

 • podání žádosti o dotaci z granto-
vého programu Čistá voda 2010 na 
projektovou dokumentaci Vodovod 
v místních částech Radostovice, 
Závidkovice, Kochánov v případě, 
že nebude Radou kraje Vysočina 
odsouhlaseno posunutí termínu re-
alizace tohoto projektu.

 • podání žádosti o dotaci z granto-
vého programu Edice Vysočiny 
VII na vydání III. dílu Vlastivěd-
ného sborníku Světelsko. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR, termín: do 
30. 4. 2010.

 • uzavření smlouvy o dílo Oprava-
-udržovací práce turistické tra-
sy Světlá n. S. – Dolní Březinka 
mezi městem Světlá n. S. a firmou 
M-Silnice, a. s., Havlíčkův Brod. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 30. 4. 2010. 

 • uzavření smlouvy o dílo Oprava 
části cyklotrasy Lipnička – Dolní 
Město 3. etapa mezi městem Světlá 
n. S. a firmou M-Silnice, a. s., Hav-
líčkův Brod. Zajistí: vedoucí odbo-
ru MIRR, termín: 30. 4. 2010. 

 • ukončení nájemní smlouvy uza-
vřené mezi paní A. D., Světlá 
n. S. a městem Světlá n. S. ke dni 
30. 4. 2010. Jedná se o prostory 
v Domě s pečovatelskou službou 

– pedikúra.
 • záměr pronájmu nebytového pro-

storu (místnost o velikosti 3 m2) 
v Sociálním centru města Světlá 
n. S. – zřízení provozovny pedikú-
ry. Vzhledem k potřebnosti služeb 

– pedikúra, hlavně pro obyvatele 
Domu s pečovatelsko službou a do-
mova pro seniory, nabídl p. Hnik 
nebytový prostor, místnost v do-
mově pro seniory. Navrhuje uzavřít 
novou nájemní smlouvu za stejných 
podmínek jako byla původní ná-
jemní smlouva ze dne 20. 3. 2009.

 • záměr pronájmu části pozemku p.č. 
679/1 v k. ú. Dolní Březinka o vý-
měře 50 m2. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 28. 4. 2010. 

 • inventarizační komisi k prove-
dení řádné inventarizace zapůj-
čeného movitého majetku na 
základě smlouvy o výpůjčce MV-
25807-1/REG/2-2010, a to nejpoz-
ději k 18. 3. 2010 ve složení: před-
seda: p. Josef Kratochvíl, členové: 
p. David Kotyza, paní Ilona Císařo-
vá. Zajistí: tajemník MěÚ, termín: 
30. 4. 2010.  

 • uzavření smlouvy zakládající právo 
provést stavbu s organizací Sprá-
va železniční dopravní cesty, s. o., 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

- Nové Město. Jedná se o formu 
souhlasu vlastníka pozemku pro 
účely stavebního řízení a realizace 
stavby. Dopisem ze dne 7. 4. 2010 
SŽDC informuje, že v letošním 
roce vypíše výběrové řízení a za-
hájí práce, které se ovšem nedo-
tknou komunikace. Dokončení ▶
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prací se předpokládá do 30. 6. 2011. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 30. 4. 2010. 

 • obnovení obecní cesty na pozemku 
parc. č. 455 v katastrálním území 
Kochánov u Lipničky dle varianty 
č. 2, předpokládané náklady 20 tis. 
Kč. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 30. 6. 2010.

 • podání žádosti o dotaci na rekon-
strukci ubytovny. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 15. 4. 2010.

 • v souladu s § 27, odst. 5, písm. b) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních roz-
počtů, ve znění pozdějších předpi-
sů, přijetí daru v hodnotě 600 Kč 
od ČR, Vězeňské služby, Věznice 
Světlá n. S., Rozkoš 990, 582 91 
Světlá n. S. pro PO KyTICe – Kul-
turní zařízení Světlá n. S.

 • převod finančních prostředků ve 
výši 80 000 Kč z rezervního fondu 
do investičního fondu PO KyTICE 

– Kulturní zařízení Světlá n. S.
 • vybavení regenerace na ZS saunou 

a hydromasážní vanou pro komerč-
ní využití.

  
RM Světlá n. S. neschvaluje: 

 • poskytnutí finančního daru Národ-
nímu institutu pro integraci osob 
s omezenou schopností pohybu 
České republiky, o. s., Jihlava.  

  
RM Světlá n. S. bere na vědomí:

 • výsledek výběrového řízení na do-
datečné stavební práce v projektu 
Rekonstrukce zimního stadionu 
na víceúčelové zařízení a souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 8 ke smlou-
vě o dílo č. 1943/2009 (či smlouvy 
o dílo) s firmou PKS INPOS, a. s., 
Žďár n. S.

 • informaci místostarosty J. Böhma 
ke zpoplatnění parkování ve města. 
Za účelem zjištění názoru veřejnos-
ti na tuto záležitost byla na webo-
vých stránkách města uskutečněna 
anketa, hlasovalo 347 respondentů. 
Většina vyslovila souhlas se sa-
motným zpoplatněním (77 %), se 
sazbou 5 Kč za první hodinu (81 %) 
a u placení za každou další hodi-
nu upřednostňuje téměř polovina 
hlasujících částku 10 Kč . Dalším 
krokem bylo zjištění ceny za tři 
parkovací automaty. Z výsledků 
posouzení nabídek nejpříznivěj-
ší cenu nabízí firma WSA dopra-
va a parkování, s. r. o., Na Plachtě 
156, Radonice. Proto lze doporučit 
zakoupení tří kusů parkovacích au-
tomatů Ticket Line economy, typ 
PSA-6. Jeho výhodou je možnost 
zajišťovat provoz pomocí solár-
ní baterie. Oslovená města, která 
tyto automaty používají (Blatná, 
Litoměřice), jsou s nimi spokojena. 

Město má problém – je tu řada  po-
žadavků od obchodníků, že chtějí 
mít vyhrazená parkoviště.

 • informaci místostarosty J. Böhma, 
že podle vyjádření p. Kotlase z fir-
my Veolia nejsou prodloužené auto-
busové linky, které jezdí přes ul. Na 
Sídlišti a vrací se po Sázavské ul., 
vůbec využívané.

 • informaci starostky, že v souvis-
losti s tragickými  událostmi v Pol-
sku byla odeslána kondolence do 
Wawolnice a na velvyslanectví Pol-
ské republiky.

 • informace starostky z poradního 
sboru Úřadu práce – vývoj neza-
městnanosti k 28. 2. 2010 je v Hav-
líčkově Brodě 10,6 %, u nás se drží 
kolem 16 %. V loňském roce se vy-
čerpalo na dávkách v okrese Hav-
líčkův Brod cca 36 mil. Kč. 

  
Místostarosta J. Böhm informuje radu 

o žádosti Ing. Fučíkové o povolení poká-
cení stromu na lesním pozemku na strá-
ni nad jejich nemovitostí v Mrzkovicích. 
Lesy zde má v pronájmu LDO Ledeč 
n. S. se sídlem v Hněvkovicích. Podává 
informaci, jak se takováto záležitost řeší 
podle zákona. 

RM odkládá projednání Smlouvy 
o výpůjčce na pozemky parc. č. 519/13, 
515/2 a 107 v k. ú. Světlá n. S. mezi 
městem Světlá n. S. a Římskokatolickou 
farností – děkanstvím Světlá n. S. do 
příštího jednání. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, Mgr. Jan Tourek, místostarosta, 
termín: 26. 4. 2010. 

RM Světlá n. S. po projednání uklá-
dá odboru MIRR připravit materiál 
ohledně úpravy ploch před vstupem do 
bytových domů čp. 581-583 v Sázavské 
ulici do květnového jednání rady města. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
10. 5. 2010.

Ing. Lenka Arnotová, starostka

▶

Evropské dotace na silnici 

Rada kraje Vysočina schválila 
Smlouvu o poskytnutí dotace na 
realizaci projektu II/347 Světlá n. S. 

– D1, 1. stavba, který byl podpořen 
z Regionálního operačního programu 
Jihovýchod. Na úhradě způsobilých 
výdajů, které včetně výkupů pozemků 
přesahují 180 mil. Kč, se bude podílet 
Evropská unie (85 %), státní rozpočet 
(7,5 %) a kraj Vysočina (7,5 %). 

Současný stav komunikace vykazuje 
nedostatečné šířkové, směrové a výško-
vé řešení neodpovídající normovým po-
žadavkům a značné poruchy na povrchu 
komunikace. Stavba o délce 5 km řeší 
její zkapacitnění v úseku Dolní Město 

– Kejžlice na kategorii S 7,5/60. Součástí 
stavebních prací bude i řešení všech 
součástí tělesa komunikace (odvodnění, 
mosty, propustky, výškové napojení 
křižovatek a hospodářských sjezdů). Ve 
výběrovém řízení na realizaci stavby 
zvítězila firma M-Silnice a. s., která 
se zavázala předat dílo do 30. 9. 2011. 
Vedení objízdných tras bude zveřejněno 
v průběhu dubna. 

Stavba navazuje na průběžně upravo-
vaný úsek II/347 Habry – Světlá n. S. Ve 
stadiu majetkoprávní přípravy je projekt 
II/347 Světlá n. S. – D1, 2. stavba, který 
řeší modernizaci úseků Kejžlice – Čejov 
a Světlá n. S. – Dolní Město.

Radek Handa, odbor dopravy 
a silničního hospodářství

KrÚ kraje Vysočina

Aktuální výzva

Dne 31. března byla vyhlášena III. 
výzva programu Rozvoj, který na-
pomáhá dotacemi do technologické-
ho vybavení urychlit rozvoj malých 
a středních podniků. Pomocí investic 
do moderních technologií program 
podněcuje rozvoj firem ve vybraných 
regionech a odvětvích české ekono-

miky. Nově byl do III. výzvy progra-
mu Rozvoj zahrnut také region Světlé 
n. S. 

Podnikatelé z podporovaných oblastí 
mohou z této výzvy získat na nákup 
strojů, zařízení a práv duševního vlast-
nictví souvisejících s nákupem strojů 
dotaci v max. výši 60 %. Mezi pod-
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Cena Thálie 2009

Herecká asociace posedmnácté oce-
nila mimořádné jevištní výkony. Skle-
něné plastiky múzy Thálie byly uděle-
ny v kategoriích hudebně dramatický 
žánr, tanečně dramatický žánr, opera 
a činohra. Z operních pěvců byl Cenou 
Thálie oceněn za roli Marbuela v Dvo-
řákově opeře Čert a Káča Pavel Vanču-
ra z Divadla F. X. Šaldy v Liberci. 

Pro Světeláky je Pavel Vančura znám 
z působení ve smíšeném pěveckém sbo-
ru Gaudeamus. Jeho mimořádné nadání 
mohli diváci ocenit v nastudované opeře 
V studni a operetách Polská krev a Ci-
kánský baron.

Panu Vančurovi bylo k tomuto význam-
nému ocenění vysloveno uznání radou 
města při neformálním setkání dne 7. dub-
na, při kterém se rada dozvěděla řadu 
zajímavostí ze zákulisí udílení cen a měla 
příležitost si Cenu Thálie i prohlédnout.

K získání tohoto významného ocenění 
panu Vančurovi srdečně blahopřejeme, 
neboť jsme si vědomi, kolik nesmírné 
píle, ctižádosti i sebezapření za tímto 

porovaná odvětví programu Rozvoj 
patří oblast zpracovatelského průmys-
lu (CZ-NACE 10-32 kromě 12 a 19) 
a oblast průřezových odvětví (např. 
nanotechnologie, biotechnologie, opto-
elektronika).

Příjem elektronických registračních 
žádostí bude zahájen 1. května 2010 
prostřednictvím internetové aplikace 

Kácení stromů u viaduktu

V úterý 30. března v dopoledních ho-
dinách proběhlo v Lánecké ulici kácení 
stromů stojících u železničního viaduktu. 
Důvodem je připravovaná rekonstrukce 
viaduktu, jejíž zahájení se plánuje na le-
tošní rok. Přesný termín realizace dosud 
není znám, proto kácení proběhlo již nyní, 

v době vegetačního klidu. Pokácené dře-
viny, břízy a jasany, stály na pozemcích 
Správy železniční dopravní cesty a města 
Světlá n. S. O záměru byla informována 
státní správa ochrany přírody, která dle 
zákona vydala patřičné povolení k poká-
cení větších stromů. Likvidaci porostu 
zajistily Technické a bytové služby města 
Světlá n. S. ve spolupráci se Správou 
železniční dopravní cesty, hasiči a měst-
skou policií. Po dokončení rekonstrukce 
viaduktu je záměrem na tomto pozemku 
umístit novou výsadbu okrasných keřů, 
které nahradí pokácenou zeleň a zároveň 
budou plnit estetickou funkci.

Klára Vašáková, odbor MIRR
Foto: Jiří Víšek

eAccount a bude ukončen 1. srpna 2010. 
Příjem plných žádostí bude probíhat 
od 1. července 2010 do 1. října 2010. 
Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 
2 mld. Kč.

Další potřebné informace získáte na 
www.czechinvest.org/rozvoj-vyzva-
iii nebo kontaktujte přímo regionální 
kancelář agentury CzechInvest pro 
kraj Vysočina. Veškeré služby agen-

tury CzechInvest jsou poskytovány 
bezplatně.

Kontakt na regionální kancelář Cze-
chInvestu v kraji Vysočina:

Ing. Hana Medřická
Bc. Dana Trnovská, DiS.

tel 567 155 197, 567 155 198 
e-mail: jihlava@czechinvest.org 

www.czechinvest.org/kraj-vysocina

oceněním stojí. Přejeme mnoho úspěchů 
nejen v pěvecké kariéře, ale i v osobním 
životě.

Rada města Světlá n. S. 
Foto: Zdena Horní

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

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
• letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské) •

• lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon •
• peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek •

• hraček a školních potřeb •
• látek (prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek) •

• obuvi – veškeré nepoškozené •
• domácích potřeb – nádobí bílého i černého, skleniček – vše nepoškozené •

Sbírka se uskuteční v sobotu dne 5. června od 9.00 do 15.00 hod.
v sokolovně – Nádražní ulice, Světlá n. S. 

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

Děkujeme za vaši pomoc.
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Čistá Vysočina a Čistá Sázava

Město Světlá n. S. se v týdnu od 
16. do 22. dubna zapojilo do krajského 
projektu Čistá Vysočina. Tato úklidová 
akce veřejných prostranství a přírody 
se uskutečnila již druhým rokem a za-

Uzavírka úseku silnice II/347 

Vážená veřejnosti, tímto článkem 
chci upozornit na velké dopravní ome-
zení, kterým je úplná uzavírka silnice 
č. II/347 v úseku Dolní Město – Kejžli-
ce. Stavba je orientačně rozdělena na 
tři stavební úseky a budou se dělat sou-
časně, takže mezi jednotlivými úseky 
bude zachován průjezd křižovatkami 
v minimální šíři 10 m. 

Stanovené objízdné trasy:  
1)  Pro tranzitní dopravu je navržen od-

klon dopravy po silnicích č. II/150 
a I/34 ze Světlé n. S. přes Havlíčkův 
Brod do Humpolce – obousměrně. 

2)   Ve směru od Světlé n. S. po silnici č. 
III/34736 Dolní Město, dál po silni-
ci č. III/34740 na křižovatku silnic 
č. II/347 směr Lipnice n. S. – obou-
směrně.

3)   Dál po silnici č. III/34740 Lipnice 
n. S. a dál do Krásné Hory, z Krásné 
Hory po silnici č. III/34765, po kři-
žovatku se silnicí č. III/34766 přes 
Jedouchov do obce Věž na silnici 
č. I/34 a dále po ní směr Humpolec 

– jednosměrně od křižovatky se sil-
nicí č. III/34766. Z Lipnice n. S. po 
silnici č. III/34763 směr Řečice 

– obousměrně pouze pro obsluhu 
obce Řečice.

4)   Nová jednosměrná objízdná trasa 
z Kejžlice po silnici č. III/34765, 
směr Krásná Hora a pak po silnici 
č. III/34740 přes Lipnici n. S. směr 
Dolní Město.

Termín uzavírky je od 26. 4. 2010 
do 30. 10. 2010. V zimním období od 
1. 11. 2010 do 31. 3. 2011 bude plánovaný 
uzavřený úsek otevřen pro všechen pro-
voz a zimní údržbu na tomto úseku bude 
zajišťovat zhotovitel stavby. Další pokra-
čování uzavírky bude předmětem nového 
jednání o úplné uzavírce silnice č. II/347 
a je v plánu od 1. 4. 2011 do 30. 9. 2011 
(není konečný termín).  

V rámci uzavírky dojde k dočasnému 
přemístění čtyř zastávek linkové osobní 
dopravy. 

Odpovědnou osobou je žadatel, při-
čemž kontaktní osobou je stavbyvedoucí 
p. Jiří Marek, tel. 724 121 528.

Bližší informace bude obsahovat 
rozhodnutí o uzavírce silnice č. II/347, 
které bude zveřejněno na všech obecních 
úřadech, kterých se uzavírka týká nebo je 
zde vedena objízdná trasa.

Za odbor dopravy MěÚ Světlá n. S.
Stanislava Báčová, referent SH 

pojily se do ní základní školy ve Světlé 
n. S., občané místních částí Benetice, 
Lipnička, Josefodol, osadní výbor Horní 
Bohušice, občan z Radostovic, hasiči, 
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Kriminalita na Světelsku

V pondělí 15. 3. v ranních hodinách 
vyjížděli policisté k incidentu do rodin-
ného domku v menší obci na Světelsku. 
Zde 45letý muž opětovně slovně napadal 
své starší rodiče, dále schválně kopal do 
dveří jejich pokoje a vyhrožoval fyzic-
kým napadením. Tohoto se dopouštěl 
i v přítomnosti policejní hlídky, přesto-
že mu v sobotu 13.3. v ranních hodinách 
skončilo předešlé vykázání z domu. Na 
základě zjištěných skutečností, zejména 
s ohledem na předcházející útoky, byl 
muž na 10 dní vykázán z obydlí. Věc 
byla rovněž oznámena městskému úřadu 
k projednání.

Zloděj řádil i ve Světlé n. S. V noci ze 
soboty na neděli 21. 3. došlo k vloupání 
do pěti osobních vozidel zn. Opel, Corsa 
a Astra, Renault 19, VW Transporter 
a Škoda Fabia. Vozidla byla zaparkovaná 

rybáři, Technické a bytové služby města 
Světlá n. S. 

Odpadky byly sbírány v okolí silnic, 
vodních toků, v parcích, na parkovištích, 
v okolí hřišť a lesů. Svoz a uložení na 
skládku zajistily Technické a bytové 
služba města Světlá n. S. 

Zároveň probíhala ve dnech 16. až 
18. dubna akce Čistá řeka Sázava 2010, 
jejímž cílem bylo vyčistit řeku a její 
břehy od odpadků, se kterými si příroda 
neporadí. Do akce se zapojili žáci devá-

tých tříd obou světelských základních 
škol, členové rybářského svazu a také 
dobrovolní a profesionální hasiči. Žáci 
ZŠ v Lánecké šli podél řeky Sázavy od 
železné lávky v Nádražní ulici až do 
Mrzkovic, žáci ZŠ Komenského zase po 
druhém břehu v opačném směru. Dobro-
volní hasiči v pátek uklízeli z lodě řeku 
pod splavem až k brodu, v sobotu od 
splavu k železné lávce v Nádražní ulici 

rovněž z lodě a za účasti i profesionál-
ních hasičů pod vedením velitele stanice 
ing. Jiřího Polcara. 

Bylo sebráno množství plastových lah-
ví od nápojů, papírových a skleněných 
obalů od potravin, úlomky polystyrénu 
a další odpadky, které přinesla jednak 
voda, ale hlavně zde byly „zapomenuty“ 
lidmi, kterým je lhostejné, v čem žijí.  

Děkujeme dětem i všem ostatním 
účastníkům obou akcí za odvedený 
velký kus práce a zkrášlení prostředí, 

ve kterém všichni žijeme, a doufejme, 
že v příštím roce už žádné poházené 
odpadky nikde nenajdeme.   

V neposlední řadě je nutno „poděko-
vat“ i těm, kteří odhazováním odpadků 
v přírodě „podporují“ pořádání podob-
ných akcí a přidělávají práci slušným li-
dem, kterým není lhostejný stav našeho 
životního prostředí.

Jitka Gögeová, 
odbor životního prostředí

MěÚ Světlá n. S.

Žáci 9. tříd ZŠ Lánecká v tričkách s logem akce, vedení učitelkami Marií Hrochovou 
a Lenkou Boudníkovou

na parkovišti v ulicích Na Sídlišti a Na 
Bradle. U všech vozidel pachatel rozbil 
skleněnou výplň pravých předních dve-
ří. Všechna vozidla prohledal a ze dvou 
poté odcizil autorádia. Poškozením a od-
cizením věcí způsobil majitelům škodu 
v celkové výši nejméně 13 000 Kč.

V noci z 22. na 23. 3. vnikl neznámý 
pachatel na oplocený pozemek společ-
nosti v Nádražní ulici. Dále se vloupal 
do skladu nářadí, rozbil skleněnou výplň 
vnějšího a vnitřního okna a z objektu 
následně odcizil křovinořez. Poškozené 
společnosti vznikla škoda za více než 
17 000 Kč.

Z pokusu trestného činu podvodu je 
podezřelá 20letá žena z Havlíčkobrod-
ska. Jmenovaná ve středu 24. 3. v do-
poledních hodinách na poště ve Světlé 
n. S. předložila poštovní poukázku a žá-
dala o vydání finanční hotovosti 30 522 

Kč. Zaměstnankyní pošty však bylo zjiš-
těno, že údaje na poštovní poukázce jsou 
zfalšované. Žena se následně doznala, že 
poukázku odcizila v poštovní schránce 
své sousedky. Poté přepsala údaje o výši 
výplatní částky a jméno.  Ve věci byly 
zahájeny úkony trestního řízení pro sho-
ra uvedený trestný čin.

K dalšímu vloupání došlo v době od 
soboty 27. do pondělí 29. 3. Neznámý 
pachatel se vloupal do kanceláře firmy 
na nádraží ČD. Kancelář prohledal a ze 
zásuvky psacího stolu odcizil příruční 
pokladnu s finanční hotovostí. Poškoze-
né společnosti vznikla škoda za více než 
4 300 Kč.

V noci na 1. 4. došlo v areálu Umě-
leckoprůmyslové akademie v Sázavské 
ulici k poškození několika soch, které 
zde byly vystaveny. Jedná se o žulové 
a pískovcové sochy. Vyčíslená škoda ▶
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se pohybuje v řádu několika desí-
tek  tisíc korun a bude ještě upřesněna. 
Ve věci byly zahájeny úkony trestního 
řízení pro podezření ze spáchání trest-
ného činu poškození cizí věci a je dále 
v šetření policie.

Policejní komisař zahájil trestní stí-
hání 27letého cizince, trvale žijícího 
na Havlíčkobrodsku, pro trestný čin 
týrání osoby žijící ve společném obydlí. 
Jmenovaný v době od února loňského 
roku do současné doby opakovaně se 
vzrůstající intenzitou, při využití své 
fyzické převahy, nejprve hrubě nadá-
val a urážel svoji manželku v místě 
společného bydliště v obci na Světel-
sku. Ženu poté i fyzicky napadal, bil ji 
různými předměty a pěstí do různých 
částí těla.  K napadení došlo naposledy 
počátkem tohoto měsíce, kdy muž ženě 
nejprve nadával, poté ji fyzicky napadl 
a také zastrašoval tím, že jí odveze dítě 
do ciziny. Obviněný cizinec byl zadržen 
a umístěn do policejní cely.

V úterý 13. 4. v době mezi devátou 
a sedmnáctou hodinou neznámý pacha-
tel odcizil ze dvora domu v Lánecké 
ulici přívěsný vozík zn. Agados s regis-
trační značkou 3J4 6193.  Vozík nebyl 
uzamčený a byl zaparkován na volně 
přístupném dvoře. Poškozenému majite-
li vznikla škoda ve výši nejméně 27 000 
Kč.  Po odcizeném přívěsném vozidle 
bylo vyhlášeno pátrání.

Ve středu 14. 4. dopoledne byl obvině-
ný cizinec rozhodnutím soudce Okres-
ního soudu v Havlíčkově Brodě vzat do 
vazby a převezen do vazební věznice 
v Hradci Králové.

V noci na 15. 4. neznámý pachatel ne-
zjištěným předmětem rozbil skleněnou 
výplň okna u benzinové čerpací stanice 
v obci Okrouhlice. Vnikl do objektu 
a zde odcizil dvě drátěné police a dále 
300 ks krabiček cigaret různých značek. 
Odcizením věcí a poškozením zařízení 
vznikla majiteli škoda v celkové výši 
29 000 Kč.

K vážné dopravní nehodě došlo 
ve středu 14. 4. ve 20.30 hod. v obci 
Okrouhlice. Jednadvacetiletý řidič 
osobního vozidla VW Golf jel ve směru 
od obce Nová Ves u Světlé a při vjezdu 
do Okrouhlice nepřizpůsobil rychlost 
vozidla profilu komunikace, počal 
intenzivně brzdit, poté s vozidlem se 
zablokovanými koly pokračoval přímo 
a dále vpravo mimo komunikaci, kde 
narazil do betonového mostku a dále 
do betonového sloupku. Při nehodě 
byla těžce zraněna 16letá spolujezd-
kyně, další dvě stejně staré dívky byly 
zraněny lehce. Všechny byly převeze-
ny do nemocnice v Havlíčkově Brodě. 
Lehce zraněný řidič lékařské ošetření 
nežádal. Alkohol byl u řidiče na místě 
dechovou zkouškou vyloučen. Hmotná 
škoda na vozidle byla vyčíslena na 
15 000 Kč.

Z webových stránek Policie ČR 
zpracovala -hk-

▶

Dům čp. 75
Nejstarší zmínka o domě se vztahuje 

k roku 1830, kdy je zaznamenána slu-
žebnost bydlení pro Apolenu Ševcovou 
(†1905). V roce 1857 je jako majitelka 
uváděna Anna Švecová, která zde bydlela 
s dvouletou dcerou Barborou. Od roku 
1879 jsou jako majitelé uváděni a Václav 
a Barbora Vlčkovi, v roce 1914 rolník Vác-
lav Vlček ml. (*1853), v roce 1918 Marie 
Vlčková a v roce 1935 Marie Vlčková ml. 
(1889-1967). Po její smrti zdědil domek 
syn Stanislav (*1924) a v září 1971 podal 
žádost o povolení přístavby domu s tím, že 
jej prozatím užívá k rekreačním účelům, 
protože jeho stav celoročnímu obývání 
nevyhovuje. V odpovědi z MěstNV se 
mj. píše:

„Vaši žádost je třeba doložit potřebnou 
projektovou dokumentací, aby bylo mož-
no posoudit, o jaké stavební práce půjde 
a v jakém rozsahu. Podle schváleného 
SÚP města je v tomto prostoru v budouc-
nu počítáno s vysokopodlažní zástavbou. 
Z tohoto důvodu je zde možno povolit 

Kresba Jiřího Holana v kronice města s popiskem: „Dolní ulice, kašna s uličkou 
spojující Dolní ulici s Novým městem. Roh – chalupa paní Marie Vlčkové. Tato část 

– Dolní ulice a Nové město mají býti jako prvá část demolovány a na jejich místech má 
býti komplexní výstavba bytových jednotek.“
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Záhadné tajemství starého obrazu 

Mezi dochovanými památkami na 
dějiny světelské římskokatolické farnosti 
2. poloviny 19. a 1. třetiny 20. století se na-
cházejí také tři staré obrazy představující 

její tehdejší duchovní správce. Po dlouhý 
čas zdobily tyto zdařilé portréty schodiště 
děkanství, kde jsem si je ještě jako dítě 
často zvědavě prohlížela. Příležitostí k to-
mu bylo dost, protože za slunných letních 
dnů bývaly dveře do průjezdu děkanství 
často otevřeny dokořán...

pouze zmodernizování a údržbu bytu, ni-
koliv stavbu nového bytu. Takto byla věc 
vysvětlena tajemníkem MěstNV Vašemu 
synovi při jeho návštěvě u nás s tím, že by 
byla ještě možnost pokusit se nabídnout 
Váš domek KIÚ Hradec Králové a požá-
dat o přidělení stavební parcely pro nový 
rodinný domek.“

V dokumentu nazvaném Technicko-
-ekonomické zhodnocení bytového fondu 
objektu navrženého k demolici z listopadu 
1987 je uvedeno stáří objektu 157 let (což 
je odhad odvozený z nejstarší zmínky) 
a poznámka, že není trvale obydlen. Dále 
jsou vyčísleny dvě částky: náklady na 
vlastní demolici 23 000 Kč a výkupní cena 
25 267 Kč.

Jak známo, komplexní bytová výstavba 
se v uvedené lokalitě již neuskutečnila, 
domek dál stál na svém místě, až jej před 
lety koupili noví majitelé, zrekonstruovali 
jej  a přistavěli.

  Text a foto: Jaroslav Vála
Foto ze září 2008

Kdo vlastně z obrazů zasazených do 
starobylých rámů hledí, jsem zjistila až 
jako badatelka snažící se proniknout 
do zapomenuté bohaté historie našeho 

děkanského kostela sv. Václava, mučed-
níka. Při této příležitosti jsem z nápisu 
na zadní straně jednoho z nich vyčetla, 
že představuje P. Františka Khuna. Tento 
duchovní, rodák z Pecky, působil ve Světlé 
nad Sázavou nejprve od července roku 
1902 do srpna 1906 jako kaplan a v lednu 

roku 1913 nahradil na odpočinek odcháze-
jícího děkana P. Františka Chaloupku. Na 
P. Khuna u nás doma často vzpomínali dě-
deček s babičkou, kteří tohoto svérázného 

kněze, básníka a spisovatele pamatovali, 
neboť je v roce 1931 oddával.

Ještě více než mě však tento obraz zají-
mal badatelku paní Věru Trybenekrovou, 
zabývající se dlouhodobě pátráním po 
životních osudech známých osobnos- ▶

P. František Khun Domnělý obraz P. Františka Khuna 
na světelském děkanství

P. Karel Khun
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Muzikálové šílenství aneb Zákulisím od začátku do konce

Je právě pátek 5. září 2009 a čtveřice 
přísně vyhlížejících žen míří do tělocvičny 
a usedá na lavičku. Zavírají za sebou dve-
ře a něco si špitají. Kdo jsou? Jedna z nich 
vypadá jako Gábina Osvaldová a druhá 
svým výrazem připomíná Ondřeje He-
jmu! Jejich pravá jména jsou však Lucie 
Hrochová (autorka a režisérka muzikálu), 
Miroslava Vacková a Lenka Boudníková 
(spolurežisérky a krotitelky divé zvěře) 
a Martina Růtová – herečka, která již má 
plno zkušeností z loňského roku – vzpo-
meňme si na její výkon v muzikálu „Kdo 
chce víc, může mít všechno“ – a tudíž je 
hodna chopit se spolu se svými třemi ko-
legyněmi nelehkého úkolu: zasednout jako 
porotce při konkurzu na muzikál!

Přede dveřmi tělocvičny se již tvoří 
dlouhé fronty. Nezasvěcený by si pomys-
lel, že se zde dostávají pomeranče zdar-
ma. Omyl, všichni tito mladí (a někteří 
i velmi mladí) nadaní lidé touží zahrát 
si v novém muzikálu Sněhová královna. 
Nevědí, co je na konkurzu čeká a jsou 
značně nervózní. Dokonce ani netuší, co 

je čeká, když je čtveřice nemilosrdných 
porotkyň vybere...

Účastníky konkurzu čeká nemalé pře-
kvapení. Když totiž po malých skupin-
kách vcházejí do tělocvičny, zjišťují, že 
za tvrdými maskami porotkyň se skrývají 
sympatické (a někdy i pobavené) úsměvy 
a kromě zazpívání libovolné písně jim 
dávají nečekaný úkol – zařvěte, jak nejlépe 
umíte... Touto zkouškou většina prošla, 
nejlépe se v této disciplíně osvědčila sleč-
na Tereza Vacková, po jejímž výkonu se 
strop tělocvičny otřásal ještě dlouhé týdny. 
Touto cestou bychom jí ještě jednou rádi 
vysekli poklonu. 

Autorka bohužel napsala scénář s ka-
pacitou „pouze“ pro čtyřiačtyřicet postav 
a proto se porota musí téměř s dvaceti 
taktéž šikovnými dětmi rozloučit. Her-
ci, zpěváci a tanečníci jsou vybráni, po 
dlouhém rozmýšlení jim jsou rozdány role 
a muzikálové šílenství může začít! 

***
Středeční odpoledne, 14:30 hodin. 

Škola je už téměř liduprázdná, jenom 

před hudebnou se hemží asi dvacet dětí 
a permanentně překáží paní uklízečce. 
Muzikál se totiž rozdělil na dvě polovi-
ny, uznejte, čtyřiačtyřicet temperament-
ních dětí pohromadě se s přehledem 
rovná živelné katastrofě. 

A začíná se zkoušet! Někdy na chodbě 
před hudebnou, jindy v audio učebně. 
Paní učitelka Vacková pilně dochází na 
všechny nácviky a jenom kroutí hlavou 
nad tím, co ty dnešní děti dokážou. Role 
rozmarné letní královny byla přidělena 
Kateřině Barcíkové a Gábina Nováková 
si má zahrát Podzim. Naštěstí režiséři 
a obě dívky zjišťují, že by jim role té 
druhé sedla víc. Později se jejich volba 
ukazuje jako velice dobrý nápad, Káťa 
může divákům ukázat v písničce své 
krásné výšky a Gábina pobaví celý sál.  
Roli Jarní královny ztvárňuje osvědče-
ná divadelnice Lucka Ostatnická, která 
naštěstí žádné problémy neshledává. 

Všichni se snaží tancovat Jamese Bon-
da, zpočátku je to velice tvrdý oříšek. 
Lucie Hrochová si nedává říct a sestavu 

tí městečka Pecky. Navázaly jsme 
písemný kontakt a vzápětí jsem dostala 
překvapivou informaci. Obraz, který tu 
máme, nepředstavuje P. Františka Khuna, 
nýbrž jeho o osm let staršího bratra Karla 
Khuna, děkana v Chlumci nad Cidlinou, 
který zemřel v roce 1921. Jako důkaz mi 
poslala životopisy obou kněží, u nichž 
nechyběly jejich fotografie. 

Odmítala jsem tomu uvěřit. Jenže jak 
zjistit pravdu? Kde dnes hledat ještě žijící-
ho pamětníka, když P. Khun ukončil svoji 
působnost ve Světlé a odešel na odpočinek 
do Hlohova u Číhoště již v roce 1937? 
Velké poděkování patří mým světelským 
přátelům. Díky nim si zaslané fotografie 
prohlédl 87letý pamětník ze Světlé, který 
správnost informace paní Trybenekrové 
potvrdil. 

Za jakých okolností se obraz chlumecké-
ho děkana, dramatika, badatele a význam-
ného regionálního spisovatele Karla Kuh-
na na světelském děkanství objevil a jak 

došlo k tomu, že byl omylem považován 
za portrét jeho mladšího bratra Františka, 
k jehož velkým zásluhám ve zdejší far-
nosti patří mimo jiné záchrana historicky 
cenných kostelních zvonů a zcela nových 
varhan před rekvizicemi za I. světové 
války, můžeme jen spekulovat. Tím, že 
nepředstavuje P. Františka Khuna, však 
obraz svoji cenu zdaleka neztratil. Naopak. 
P. Karel Khun byl totiž jedním z deseti 
kněží, kteří byli dne 30. března 1913 pří-
tomni slavnostnímu uvedení P. Františka 
Khuna do jeho světelského děkanského 
úřadu. U ostatních devíti účastníků známe 
jen jména, nikoliv však jejich podobu, což 
bohužel platí i o tehdejším světelském 
kaplanovi Václavu Mazačovi a katecheto-
vi Františku Šedovi. 

Jak se dovídáme z jeho vlastních zápisů 
v Pamětní knize světelského děkanství, 
měl P. František Khun bratry dva. Jan, 
učitel, zemřel v pouhých 35 letech. Když 
v roce 1921, již po smrti obou rodičů, neče-

kaně odešel i Karel, musela to být pro něho 
velká ztráta. Je možné, že si na památku 
vyžádal tento obraz z bratrovy pozůsta-
losti. Zda se obraz stěhoval v roce 1937 
s ním do Hlohova, odkud se po jeho smrti 
v roce 1948 vrátil, nebo vůbec světelské 
děkanství neopustil, nevíme. Neznámým 
zůstává také autor nápisu na zadní straně 
obrazu i doba, kdy k němu došlo. Jisté je 
jediné. P. Františka Khuna autor nápisu 
nepamatoval a jeho podobu neznal. 

Za možnost seznámit čtenáře zpravoda-
je a tím i širší veřejnost s tímto zajímavým 
objevem patří veliký dík současnému 
duchovnímu správci světelské farnosti, 
P. Marku Marcelu Šavelovi, s jehož vě-
domím je otištěna i fotografie zmíněného 
obrazu. 

Mgr. Alena Křivská 
Foto: archiv Děkanského úřadu ve 

Světlé n. S. (1)
 archiv peckovské badatelky 

V. Trybenekrové (2)

▶
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nezjednoduší a nezjednoduší. Nakonec, 
jak můžete posoudit sami, to celé dob-
ře dopadá a schopní motýlci, květinky 
a víly taneční kroky zvládají. 

Lucie a Ludmila Hrochovy si zvykají, 
že na autobus musí kvůli muzikálu do-
bíhat s vyplazeným jazykem. Zkouška 
jim totiž končí ve čtyři a autobus odjíždí 
za pět minut čtyři. Jak to tedy ty holky 
zvládají? Kdoví... 

***
Pátek, krátce po obědě. První zkouš-

ka začíná tím, že si všichni sedají 
v tělocvičně na zem do kroužku a pak 
se z nevysvětlitelného důvodu začínají 
smát, až se za břicho popadají. Hlavní-
mi viníky této události jsou skřet Jenda 
Dvořák, který se začal smát jako první 
a potom Sněhová královna Barbora 
Ozábalová, která se smála, protože 

se Jenda smál. Ale to už je zase jiný 
příběh... 

Poznáváme se a zkoušíme zpívat. Zjiš-
ťujeme, že slečna Lucie vybrala ty nejtěžší 
písničky které mohla, ale ona je nevymění 
a nevymění. Baví je to, ale autobusy 
nečekají, takže většina herců odchází 
z nacvičování dřív a pan Foťko vždy ne-
trpělivě číhá za dveřmi ozbrojen míčem 
a píšťalkou.

Chlapská posila Tomáš Tecl, Tomáš 
Vrba a Míša Hájek si plně neuvědomují 
své role a mají v sobě vsugerováno, že 
v pohádce o Sněhové královně vystupují 
i opice. Proto tedy lezou po provazech a po 
žebřinách a paní učitelka Lenka Boudní-
ková spolu s rozzuřenou Lucií nedělají nic 
jiného, než že je sundavají dolů. Hlavně ale 
že se kluci bavili! :-) 

***
Prosinec. Prasečí chřipka nás nezmohla, 

zatímco ta obyčejná nás válcuje jednoho 
po druhém. Na nácviky teď dochází jen 
jakési torzo. Vánoce se blíží, atmosféra na 
nás padá, lyžuje se a máme se rádi. 

***
Leden, únor. Sluníčko se schovalo a prý 

že se ještě dlouho neukáže. Nikoho neza-
jímá, že celý muzikál je úplně vycucaný 
a nemá už skoro žádnou energii. Jediný 
David Beneš září štěstím, protože se stal 
novým DJ a může se každý pátek dívat na 
břišní tance. Pan ředitel Špatenka sehnal 
téměř všechny skladby, kostýmy se poma-
lu kupí, ale herci ztrácejí šťávu. Je to pořád 
to samé, středa by se už ráda poznala 
s pátkem, ale když se domluví na společ-
ném termínu, stejně nic nestíhají. Letos je 
to představení poněkud delší než obvykle. 
Jak tohleto dopadne?

***
Tralalá, březen! Sluníčko se na chvíli 

ukázalo, muzikál jde poprvé zkoušet do 
kina a hned je lepší nálada! Přece kino, 
ta atmosféra, no to je něco! Přidává se 
k nám technická a humanitární posila ve 
složení Míša Barcíková, Zdena Janáčko-
vá, Tomáš Černík a hoši Folejtarovi. Her-
cům konečně došlo, že když je za měsíc 
premiéra, mohli by se možná pomalu 
začít učit text a někteří si jej dokonce 
i poprvé pročítají. 

Zkouší se pracovat s mikrofony, které 
dnešního člověka přitahují jako magnet. 
Každý touží si do něj aspoň jednou zařvat, 
ti šťastnější si s ním dokonce i zazpívají. 
Ovšem nastává nový problém a to s pře-
plněným programem v termínech vystu-
pování. Osud tomu chtěl, že se celý rok nic 
neděje a najednou se všechno nahromadí 
na jedno datum. Začíná nová honička ▶
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Jednička Sněhové královně

Ve dnech 8. a 9. dubna zažil třikrát po 
sobě zaplněný světelský divadelní sál 
nádherné představení Sněhové královny 
v muzikálové podobě. Nebylo to před-

stavení v podání profesionálních umělců, 
na jevišti hráli, zpívali a tančili žáci 
Základní školy v Lánecké ul. O to větší 
cenu má úspěch u publika. Kdo předsta-
vení zhlédl, těžko uvěří, že autorkou je 
patnáctiletá žákyně školy Lucie Hrocho-
vá, která známou pohádku Hanse Chris-
tiana Andersena sama upravila a převed-
la do muzikálové podoby. Napsala texty 
jedenácti písní, které během představení 
na jevišti zazněly, připravila choreogra-
fii a k tomu se ještě představila v hlavní 
roli dívky Dager. Během osmdesáti 
minut se na jevišti rozvíjí příběh o zlé 
zimní královně, která je nakonec pře-
možena dobrem. Texty písní na líbivou 

a řešení potíží, samozřejmě život je 
pohádka a v té všechno dobře dopadá, 
takže... Jdeme do finále! 

***
Úterý 6. dubna, krátce po třetí hodině 

odpolední. Lucie spolu s ochotnou a krea-
tivní paní učitelkou Šárkou Hrůzovou při-
pravuje v kině kulisy na zítřejší generálku. 
Dopadá na ni atmosféra. Klepou se jí 
kolena, protože premiéra je už skutečně za 
dveřmi. Nedokáže se už vyjadřovat slovy, 
takže se z jejích úst už pouze linou jakési 
neidentifikovatelné zvuky.

***
Středa 7. dubna ráno. Na školní chodbě 

se hemží rozesmáté děti s taškami. Barča 
Špatzová a Eliška Jiříková jsou nejvíc OK 
a v pohodě. Většina si kupuje svačinku 
v bufetu, ta je pro divadelníka nejdůležitěj-

▶

Lucie u mikrofonu Českého 
rozhlasu

Po úspěšném uvedení muzikálu Sně-
hová královna neunikla jeho autorka 
patnáctiletá Lucie Hrochová zasloužené 
pozornosti Českého rozhlasu. Redaktor 
Milan Kopecký navštívil s mikrofonem 
Základní školu v Lánecké ulici, aby pro 
rozhlasové stanice Český rozhlas 2 Pra-
ha a Region připravil krátký rozhovor 
s úspěšnou autorkou muzikálu. Mimo 

jiné se jí zeptal, kde se v tak mladé dívce 
vzal odvážný nápad muzikál napsat, a to 
od scénáře přes texty písní až po choreo-
grafii. Neopomenul zmínit ani její první 
vydanou knížku Přátelství z nebes. 

Během rozhlasového rozhovoru 
prokázala Lucie svoji skromnost, když 
připomněla, že na úspěchu Sněhové krá-
lovny se nepodílela sama, ale zasloužili 
se o něj všichni, prostě celý soubor. Zá-
věrem celého rozhovoru popřál redaktor 
Kopecký Lucii hodně štěstí a další po-
dobné tvůrčí nápady a dodal, že by kaž-
dé základní škole přál aspoň jednoho tak 
nadaného žáka jako je Lucie Hrochová. 

Text a foto: jív

ší. V kině se postupně zjišťuje, co všechno 
se ještě neumí. Někdo konstatuje, že by to 
vystoupení mohlo být i hezké. 

***
Čtvrtek 8. dubna, někdy kolem páté 

hodiny ráno.  Lucie se vrtí v posteli a ne-
může se dočkat, až se probudí. Neustále si 
sahá na hlavu, jestli se jí ty copánky, které 
jí pletla Linda Bilalli nerozmotaly. Lituje, 
že nemůže napsat, jak to vypadalo u ostat-
ních v posteli. 

Muzikál ovládá nervozita, ale ve většině 
případech představuje jen šimrání v břiše. 
Každý je natěšený, foťáky jsou plně za-
městnané. Roznášejí se bacily, protože na 

sebe každý třikrát plive pro štěstí. Všichni 
jsou šťastní a uvědomují si, že se mají ne-
popsatelně rádi. Lánecká se hrne do kina 
a pomalu obsazuje místa v sále. Herci se 
objímají a jsou plni odhodlání, že tu celo-
roční dřinu právě dnes prodají, že do svého 
projevu dají duši a že si to vyčerpávající 
představení užijí! 

Tak snad se jim to povedlo!

PS: Malý vzkaz pro všechny, kteří se na 
muzikálu jakýmkoliv způsobem podíleli: 

Díky Vám měl pro mě tento školní rok 
smysl! Děkuji!

Lucie Hrochová, 9.B

muziku a stejně tak všechna taneční 
čísla jsou přímo šitá na tělo účinkujícím, 
vzhledem k jejich věku, proto ta radost 
na jevišti. Zejména po večerním předsta-

vení ve čtvrtek 8. dubna sklidili všichni 
účinkující pořádný aplaus a nechyběly 
ani květiny pro představitelky hlavních 
rolí, prostě bylo to jako na velkém diva-
dle. Asi největším oceněním pro všech 
dvaačtyřicet účinkujících a ty v zákulisí, 
kteří se na tom nádherném představení 
podíleli, bylo to, když mnoho spolužáků, 
kteří byli na dopoledním školním před-
stavení, šli ještě jednou večer.

Bez nadsázky lze toto představení za-
řadit mezi největší kulturní události ve 
Světlé a dokonce ho pasovat na kulturní 
počin roku 2010, byť nejsme ještě v jeho 
polovině. A co o zrodu muzikálové Sně-
hové královny prozradila sama autorka?
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Naše škola se zapojila do celostátního 
projektu Celé Česko čte dětem. Ve tří-
dách si čteme z oblíbených knih, poví-
dáme si o nich, navštěvujeme městskou 
knihovnu, žáci si vedou čtenářský deník 
o doma přečtených knihách. 

Měsíc březen jsme opět věnovali roz-
sáhlému projektu na podporu dětského 
čtenářství. O splněných úkolech si děti 
zapisovaly poznámky do deníčku, který 
jsme pro ně připravili. Ve třídách soutě-
žily v rychlosti čtení a kvalitě čtenářského 
výkonu. Na konci měsíce byli žáci, kteří 
strávili doma nejvíce času nad knihou, 
odměněni diplomem Pilný čtenář. Děti, 
které velmi pěkně čtou, získaly diplom 
a titul Dobrý čtenář. Rodiče, kteří svým 
dětem doma hodně četli, získali rovněž 
diplom s titulem Pilný čtenář-rodič. Le-
tošní březnové čtení jsme si zpestřili 
čtenářským maratonem a nejlepší čtenáři 
z jednotlivých ročníků dostali krásný 
dort v podobě knihy (věnovala Cukrárna 
Bílek). Děti si také zkusily vytvořit vlastní 
příběh formou malovaného čtení. Děku-
jeme všem rodičům za účast na projektu, 

panu učiteli Práškovi za půjčení a instalaci 
zvukové aparatury a manželům Bílkovým 
za sponzorský dar.

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

Mgr. Jana Krupičková
ZŠ v Komenského ul.

Měsíc čtenářství

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

klubovny

Program na květen a červen:

pondělí: 8:30 – 11 hod.
 Cvičení pro děti s maminkami
 Divadélko pro nejmenší
úterý:  18:30 – 21:30 hod. 
 Tvořivá dílna pro maminky
pátek:  8:30 – 11 hod.
 Výtvarná dílna pro maminky a děti
 Cvičení pro děti s maminkami

úterý:  25. 5. tvoření z FIMA
 1. 6. keramika – květináč 
 8. 6. keramika – slunce 
 15. 6. keramika – přívěsky
středy:  14. 5. skládané lodičky a parníky
 21. 5. andělská trička
 28. 5. motýl na kolíček
 4. 6. modelovaní šnečci
 11. 6. letní svícen

sobota 5. června v 15:30 hod. v parku 
 sluníčkový závod pro nejmenší: běh, 
 odrážedla, tříkolky, koloběžky…

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

Malované čtení, Aneta Svobodová, 3. b

„Myšlenku Sněhové královny jsem 
v hlavě nosila již mnohem dříve, ale 
pracovat jsem na tom začala až v loň-
ském létě. Zabývala jsem se myšlenkou 
převést ten známý příběh do současné 
doby. Do konce prázdnin jsem to měla 
v kupě, a tak jsem s tím vyrukovala ve 
škole. Ihned jsem získala podporu u pa-
ní učitelek Vackové a Boudníkové. Již 
v prvním zářijovém týdnu jsme zorgani-

zovali v tělocvičně školy konkurs a byla 
jsem velice překvapena, jaký byl zájem. 
Až mi bylo líto, že jsme nemohli přijmout 
všechny, kteří měli zájem o účinkování. 
Zkoušení trvalo téměř osm měsíců a já 
děkuji všem, kteří to vydrželi. Na všech 

bylo vidět, že je to baví. Byli skvělí a moc 
jim děkuji, i těm, kteří nebyli na jevišti 
vidět.“ 

jív
Foto: Z. Horní (1), J. Víšek (1)
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Program také naleznete na www.svetlans.cz Změna programu vyhrazena. Telefon 569 496 619. Web: www.365dni.cz

Květen
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 se 
skoro nehodícího doktora.
Hrají: J. Šmíd, E. Holubová
Vstupné: 70 Kč
Přístupný

Pátek 14. 5., 19.30
Všichni jsou v pohodě (USA) 99´
Drama. Obrázek rodiny, který 
je v moderním světě velice častý. 
Stres a shon moderního života 
od sebe vzdaluje jednotlivé členy 
rodiny. 
Hrají: R. De Niro, D. Barrymore
Vstupné: 70 Kč. Přístupný

Neděle 16. 5., 19.30
Ženy v pokušení (ČR) 118´
Komedie. Babička, matka a dcera 
zjišťují, jak moc jsou si podobné, 
a pokud mají něco vyřešit, že to 
chce nadhled, humor, neztrácet 
hlavu ani naději. 
Hrají: E. Balzerová, L. Vlasáková
Vstupné: 70 Kč
Přístupný

Pátek 21. 5., 19.30
Nine (USA) 120´
Muzikál. Excelentní taneční 
čísla a superhvězdná herecká 
sestava dominují této filmové 
verzi proslulého brodwayského 
muzikálu. 
Hrají: N. Kidman, P. Cruz, 
S. Loren
Vstupné: 70 Kč. Přístupný

Neděle 23. 5., 19.30
I love you Phillip Morris (USA) 
102´
Komedie. Podle skutečné události. 
Šťastně ženatý muž se ve vězení 
bezhlavě zamiluje do svého
spoluvězně. 
Hrají: J. Carrey, E. McGregor
Vstupné: 70 Kč. Od 15 let

Z domova pro seniory

Jako každý rok, i letos jsme se zúčast-
nili tradičních Josefských trhů, kde jsme 
vám nabízeli širokou škálu výrobků z dí-
len našich klientů.

Zima byla dlouhá a krutá, a tak jsme 
celí nedočkaví vyrazili na výlet k za-

hradníku Starklovi, kde jsme se nejenom 
jarně naladili, ale také nějakou tu kytič-
ku na výzdobu našeho domova koupili.

V rámci Univerzity slunečního věku 
se u nás uskutečnily další dvě přednáš-
ky. První nesla název Ukrajina a její lidé, 
zajímavosti a osobní zkušenosti z této 
země nám přijela sdělit slečna Jana Von-
dráčková, DiS. Druhá přednáška měla 

Canisterapie – léčebný kontakt člověka 
se psem

V zahradnictví Starkl

smutný název, ale úžasné přednášející. 
Tématem byl holocaust a přednášejí-
cími paní Jiřina Roženská z městské 
knihovny a ThMgr. Marek Marcel Šavel, 
OPraem.

Při tradiční Kavárničce jsme za 
hudebního doprovodu naší hudební 
skupiny KAJAK vyhlásili vítěze v na-
šich domovských soutěžích – šipkách 
a kuželkách.

Na apríla se u nás sjela smečka šesti 

psíků, kteří svými heboučkými kožíšky 
a přítulností přijeli potěšit naše klienty. 
Pro mnohé to byl po dlouhé době zase 
okamžik, kdy si  zavzpomínali, jaké to je 
chovat si a mazlit se s živým tvorečkem.

Lucie Coufalová
sociální pracovnice

Antonín Michalíček pilně připravuje 
dárky pro prvňáčky, kteří budou 

v městské knihovně pasováni na čtenáře
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Pátek 28. 5., 19.30
Pevné pouto (USA) 135´
Drama. Ve čtrnácti letech byla 
zavražděna. Ale smrtí pro ni 
vše nekončí, ze zvláštního světa 
mezi nebem a zemí pozoruje, 
jak pokračuje pátrání po jejím 
vrahovi.
Hrají: S. Ronan, M. Wahlberg
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Neděle 30. 5., 19.30
Legie (USA) 100´
Fantasy/horor. Zatímco se lidstvo 
samo ničí v záchvatech divoké 
zuřivosti, chystá se skupinka lidí, 
uvězněných v divoké pustině, na 
poslední zoufalý pokus o odpor.

Hrají: P. Bettany, L. Black
Vstupné: 70 Kč. Od 12 let

Červen

Pátek 4. 6., 19.30
Muži, co zírají na kozy (USA) 
94´
Komedie. Žádné kozy, žádná 
sláva. Aby přežili dobrodružnou 
výpravu, musí čelit nepřátelům, 
o kterých se jim ani nezdálo. 
Hrají: G. Clooney, E. McGregor
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Neděle 6. 6., 19.30
Percy Jackson: Zloděj blesku 
(USA) 118´

Fantasy. Percy Jackson je napůl 
člověk a napůl bůh. Do jeho života 
se rozhodli vstoupit antičtí bohové 
z  Olympu. Teď se ukáže, jestli je 
hrdina. 
Hrají: L. Lerman, U. Thurman
Vstupné: 65 Kč. Přístupný

Pátek 11. 6., 19.30
Svítání (USA) 98´
Akční sci–fi thriller. Rok 2019, 
neznámá nákaza přeměnila 
většinu obyvatel v upíry. Lidé teď 
patří mezi ohrožený a podřadný 
druh. Vyhrají proti přesile? 
Hrají: E. Hawke, W. Dafoe
Vstupné: 70 Kč. 
Od 15 let

Nový Kalendář akcí

Kalendář s přehledem kulturních, spo-
lečenských a sportovních akcí, které se 
od května do srpna uskuteční ve Světlé 
n. S. nebo v blízkém okolí, je zájemcům 
zdarma k dispozici v turistickém infor-
mačním centru. Vydavatelem kalendáře 
je kulturní zařízení KyTICe.

-zh-

Vernisáž v Galerii Na Půdě

V pondělí 12. dubna se v Galerii Na 
Půdě byla zahájena výstava, jejíž název 
4 generace Janouchů napovídá, že svými 
díly je zde zastoupen rod Janouchů od 
učitele a písmáka Františka, přes spiso-
vatele Jaroslava a sochaře Ladislava až 
po nejmladšího Davida, rovněž sochaře. 
Přítomné přivítal místostarosta Josef 
Böhm, který ve svém proslovu neopo-
mněl zmínku o generacích Janouchů 

Zleva: David Janouch, Josef Böhm a Ladislav Janouch

v druhém dílu vlastivědného sborníku 
Světelsko, z něhož také krátce citoval. 
Krátkým projevem nejen o sobě, ale 
také o vztahu svých předků ke Světlé 
se poté prezentoval Ladislav Janouch 
a zároveň představil svého syna Davida. 
Příjemným zpestřením vernisáže bylo 
vystoupení kytaristy Jiřího Vencovské-
ho a houslisty Jiřího Veselého.

Text a foto: Jaroslav Vála
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Zahájení výstavy

V pondělí 19. dubna se sešli mnozí 
z devatenácti vystavujících výtvarníků 
a hosté z řad veřejnosti na zahájení 
výstavy výtvarníků - neprofesionálů, 
tentokrát však v tanečním sále. Přítom-
né přivítal a o tradici této výstavy, která 
sahá do počátků 60. let minulého století, 
pohovořil místostarosta Josef Böhm. Po 
krátkém hudebním vystoupení pánů 
Jiřího Vencovského a Jiřího Veselého 
pozval jménem KyTICe, pořadatele vý-
stavy i výtvarníků zúčastněné k prohlíd-
ce vystavených exponátů Petr Křivský, 
výtvarník a koordinátor výstavy.

Text a foto: Zdeňka Horní

Vystavující výtvarníci zleva: Petra 
Raurová, Jaroslav Marek, Eva 

Kamešová, Pavel Novák, Jaroslava 
Řeháková-Kuželková, Petr Křivský, 
Ladislav Procházka, Jana Hošková, 

Oldřich Sýs a Jaroslav Bártl

Ze zahájení výstavy

Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek za-
koupených 16. 3. – 18. 4.:

Beletrie
Bauerová Anna -  Stradona
  - nový román z keltského období 

naší historie
Beck Glenn - Svetr k vánocům
 - hřejivý a hluboce dojímavý příběh

Naučná literatura
Beníšková Tereza - Když dítě lže
  - psychologické hledisko a výchov-

né metody
Hajšman Jan - V drápech bestie
  - vzpomínky na 6 let v koncentrač-

ním táboře
Janoška Martin - Křížem krážem 
po moravských horách

Knihy pro děti a mládež
Krolupperová Daniela - Zákeřné keře
  - pohádka o víle a čaroději spojená 

s poznáváním keřů
Übelacker Erich - Souhvězdí a znamení
  - obrazová populárně naučná publi-

kace pro mládež

Eva Kodýmová 
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KyTICe – Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou zve malé diváky, ale i dospělé příznivce pohádek 
na představení  Umělecké agentury Mario, Praha

Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil
Pohádkový příběh o Krakonošovi a pyšné lakomé pekařce Jíře vychází 

z lidového přísloví „pýcha předchází pád“. Pohádka je veselá, ale obsa-
huje i ponaučení o tom, že by se lidé měli k sobě navzájem hezky chovat. 
A co se stane, když tomu tak není ? Zlo bývá vždy po zásluze potrestáno.

Společenský dům – divadelní sál ve Světlé n. S.
v pátek 21. května v 8.30 v 10 hod.

Vhodné pro děti z MŠ, 1. st. ZŠ, ale též pro veřejnost.
Vstupenky je možno zakoupit půl hodiny před představením v poklad-

ně sálu.

Kulturní zařízení KyTICe 
připravuje:

5. - 27. června
v Galerii Na Půdě
Čtvero ročních období
Práce dětí školní družiny při ZŠ 

v ul. Komenského.

16. června
v divadelním sále od 19 hodin
ABBA STARS
Koncert jedné z nejúspěšnějších 

světových revivalových skupin, která 
odehrála přes 600 koncertních vy-
stoupení u nás i v zahraničí a získala 
si respekt fanoušků i kritiků. Má na 
svém kontě 2 CD, mnoho televizních 
vystoupení a několik zajímavých cen 

– ta poslední z Francouzské televize 
FT 1 z podzimu 2009 ze soutěže 

– nejvěrnější dvojníci na světě!

21. června
na nám. Trčků z Lípy v odpoled-

ních hodinách
Evropský svátek hudby 2010
9. ročník hudební slavnosti ve Svět-

lé n. S.
-zh-
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rozhovor měsícerozhovor měsíce
Pavel Vančura patří k předním 

sólistům liberecké opery v Divadle 
F. X. Šaldy, věnuje se však i koncert-
nímu zpěvu. Před několika dny získal 
v kategorii opera Cenu Thálie 2009. 
Jako Marbuel v opeře Čert a Káča 
přesvědčil porotu výborným zvlád-
nutím pěveckého partu i hereckým 
ztvárněním hlavní komické postavy.

- Mohl byste se nám na úvod, pro ně-
které neznalé čtenáře, trochu předsta-
vit? Odkud jste, co jste studoval…

Tak já pocházím z Čáslavi, kde jsem 
se narodil a kde jsem žil asi do svých 
pětatřiceti let, než jsem se přestěhoval 
sem do Světlé nad Sázavou, respektive 
do Josefodolu. Tam jsem koupil v deva-
desátém roce takový venkovský domek 
na samotě. Žádné sousedy nemám a jak 
se později ukázalo, byla to velmi vý-
hodná koupě. Ne, že nejsem sám rušen, 
ale nikoho tam neruším svou hlučnou 
přípravou na práci. (smích)

- Jak vzpomínáte na své působení 
v smíšeném sboru Gaudeamus?

Mé začátky v Gaudeamu jsou hodně 
hluboko do minulosti, spadají někam 
do osmdesátých let. Musím říct, že od 
samého počátku jsem s Gaudeamem 
spolupracoval velmi rád. Byla to krásná 
práce, protože jsem doposud nic takové-
ho nepoznal a naučil jsem se systema-
tickou práci ve sboru. Sice už v Čáslavi 
jsem zpíval v chrámovém sboru, ale 
jenom příležitostně. Až tady ve Světlé 
jsem poznal, že sborová práce a zpěv 
ve sboru může přinášet taky nějaké 
uspokojení a radost. To jsem před tím 
nevěděl. Doktor Bohanes mě pozval do 
sboru přes mého někdejšího kolegu var-
hanáře Josefa Poukara. Nicméně jsem 
tomu moc nevěřil, ale už po prvních 
zkouškách jsem věděl, že to budu dělat 
a že do Světlé budu jezdit dál. 

- Jak vzpomínáte na spolupráci s diri-
gentem panem Průšou, který byl s Gau-
deamem dosti spjatý?

Inženýr Průša stál na samém začát-
ku mé operní činnosti, protože to byl 
právě on, kdo mi nabídl první operní 
roli, první sólo v opeře. A on také jako 

první odhadl to, že bych mohl dělat ope-
ru. Zpočátku jsem tomu vůbec nevěřil, 
ale on ano. On věděl, že já můžu dělat 
sólo. Říkal jsem si, že já přeci nemůžu 
zpívat operu. V Gaudeaumu jsem zpíval 
menší sóla, například „Rybovky“, to 
rozhodně nebyla opera. V tomto ohledu 
ho považuju do dneška za génia. Byl 
jsem rád, že mě oslovil a postavil vedle 
profesionálních pěvců, kteří měli léta 
zkušeností v divadlech. Mimo jiné to 
byl například Vojtěch Kocián, který 
dvacet či třicet let působil jako sólista 
Národního divadla. Když mi to řekl, 
úplně mě tím uzemnil. Zpočátku jsem 
tomu nemohl uvěřit. Postavit mě, který 
žádnou operu v životě nezpíval, vedle 
profesionála z Národního divadla. Na 
prvních zkouškách jsem už viděl, že mě 
tato práce naprosto vtáhla do sebe, že 
mě fascinuje a okouzluje. Vždycky jsem 
obdivoval operní zpěváky, vždycky 
jsem je považoval za něco výjimečného. 
Jsou to lidé úžasných schopností, kteří 
dokážou hrát a zpívat na jevišti přes 
orchestr. Zpívají naživo a k tomu ještě 
tak krásným a kultivovaným hlasem. To 
jsem na nich obdivoval. Když do Světlé 
pozval skutečné operní pěvce a nabídl 
mi spolupráci s nimi, bylo to pro mě 
naprosto neuvěřitelné. 

- Inženýr Průša tedy může i za vaše 
současné angažmá v Divadle F. X. Šal-

dy v Liberci? Nebo ta cesta na tuto scé-
nu byla ještě jiná?

Inženýr Průša mi poskytl první pří-
ležitost v opeře a opera měla v devade-
sátých letech velký úspěch. Po setkání 
s opravdovými operními pěvci mě na-
padlo, že bych to mohl zkusit i někde 
jinde než zde. Musím říct, že k tomuto 
rozhodnutí mě navedli sami operní 
pěvci. Divili se, že jsem ještě nikdy ne-
zpíval operu. A to říkám při vší skrom-
nosti, nechci se nějak vytahovat. Ptali 
se mě, ve kterém divadle mám angaž-
má nebo kde zpívám. Ze začátku jsem 
ani nechtěl věřit tomu, že to myslí váž-
ně. Když ale lidé přivedou člověka k ta-
kovéto myšlence, klade si pak otázku, 
jestli něco neprošvihl, jestli mu náhod-
nou něco neuniklo. Proto jsem si začal 
pokládat otázku, proč vlastně nezpí-
vám v opeře, když se můžu vedle oper-
ních pěvců postavit a zpívat na jednom 
jevišti. Potom jsem viděl představení 
Prodaná nevěsta libereckého divadla 
v Kutné Hoře. Předtím jsem pomalu 
ani nevěděl, že nějaká opera v Liberci 
je. Tam mě právě napadlo, že Liberec je 
místo, kde bych to mohl zkusit. (smích) 
Zavolal jsem jim a vyšlo to. Cesta tam 
nebyla úplně jednoduchá, jak se zdá. Je 
to historie sama o sobě. Oni mě zprvu 
nebrali vůbec vážně. Až po letech jsme 
se tomu s tehdejším ředitelem zasmáli. 
Říkal: „Prý nějaký amatér z Vysočiny 
chce angažmá, tak švih s tím do koše.“ 
Ale já nejsem typ člověka, který se ně-
čeho vzdává. Neodepsali mi, tak jsem 
napsal druhý dopis. To už ředitel, se 
kterým jsem dodnes dobrý kamarád, 
věděl, že se mě jen tak lehce nezbaví. 
Takže si s panem dirigentem řekli, že 
mě pozvou, poslechnou a pošlou domů, 
jinak že se mě nezbaví. (smích) Nadik-
tovali mi, co se mám naučit a pozvali 
mě tedy na předzpívání. Zpíval jsem 
Figara z Figarovy svatby a obligátní 
árii vodníka, kterou zpívám koncertně 
dodnes, což je asi moje životní role. Po 
letech mi ředitel také říkal, že když 
jsem se rozezpívával ve zkušebně, tak 
si pomyslel, že to nebude zase až tako-
vá legrace, jak si mysleli, že se mě tak 
snadno nezbaví. (smích) Mimo jiné ze 
mě byla na této zkoušce korepetitorka 
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strašně nervózní, že když začala hrát 
a chtěla si otočit noty, celé jí spadly na 
zem a museli jsme začít znova. To se 
té paní nikdy v budoucnu nestalo. To 
jsou takové epizodky, které vám utkví 
v paměti nadosmrti. Jiné věci, které se 
třeba staly před týdnem, to si nepama-
tuji, ale tady to ano. Pro mě to byla 
jedna z mezníkových situací v životě. 
Hned potom mi ředitel nabídl malou 
roli v Čajkovského Pikové dámě, kte-
rou tam zrovna dělali, s tím, že potom 
výhledově nastuduji a budu zpívat roli 
vodníka. Já jsem vyšel ven z divadla 
a nevěděl jsem, jestli sním nebo bdím. 
Oni mě vzali, je to vůbec možný? Já 
budu zpívat v profesionálním divadle. 
Když jsem vyšel ven z toho divadla 
s vědomím, že mě vzali a že od teď 
budu zpívat v opravdovém operním di-
vadle, to byl pro mě nezapomenutelný 
den a zážitek v životě. 

- Vy žijete u Světlé, za prací tedy do-
jíždíte do Liberce. Není to občas, nejen 
časově, náročné?

Časově to skloubit lze, protože dnes 
dojíždí za prací skoro každý. Kdo sedí 
doma, nevydělává. Tím ale absolutně 
nechci říct, že opera se dělá pro pení-
ze. Jezdím do Liberce na zkoušky a na 
představení, a když mám volno, jedu 
domů. Možná strávím doma více času, 
než někteří, kteří jezdí brzo ráno do fab-
riky do Kolína nebo do Prahy a vrací se 
pozdě v noci. I když jsem v Liberci hod-
ně vytížený, podařilo se mi to za ta léta 
skloubit. Momentálně nejezdím jen do 
Liberce, ale třeba i do Plzně a po jiných 
koncertech. Rozhodně si myslím, že se 
domů dostanu na dostatečně dlouhou 
dobu. Hlavně abych relaxoval, protože 
to je pro operního zpěváka strašně důle-
žité. Mít nějaké zázemí, vypnout a dělat 
něco úplně jiného. Mám v Josefodole, 
jak už jsem říkal, dům na samotě s vel-
kou zahradou a potřebuji jezdit s koleč-
kem po zahradě, kopat hlínu, řezat dříví, 
chci si ráno zacvičit ve fitnessu. Napří-
klad po víkendu, kdy člověk úplně vy-
pne, se na práci vyloženě těším. A když 
jsem v práci tři čtyři dny, psychická 
únava z toho divadelního prostředí 
padne asi na každého. Potom se už zase 
těším domů. Takhle už to dělám patnáct 
let. Takže to rozhodně není žádná zátěž 

– tady bydlet a v Liberci pracovat. Já to 
považuju za úplně normální.   

- Máte za sebou nespočet živých kon-
certů. Jak se na koncert připravujete 

bezprostředně před ním? Míváte ještě 
například trému?

Musíte mít klid a nesmíte nic dělat. 
Nesmíte se rozptylovat nějakou jinou 
prací. Samozřejmě jsou představení 
různé obtížnosti. Jsou role malé, jsou 
role velké. Před malou rolí není třeba 
se nějak hodně koncentrovat, když to 
umíte. Před rolemi jako jsou Kecal 
v Prodané nevěstě, Mefisto ve Faustovi 
a Markétce, Vodník v Rusalce je dobré, 
aby celý den člověk pokud možno moc 
nemluvil a spíš odpočíval. Večer se 
musíte plně koncentrovat, abyste během 
představení podal maximální výkon. 
Není moc dobré také před těžkým před-
stavením dělat namáhavou práci, anebo 
se učit třeba jiné role. Neříkám celý den 
lenošit, ale je potřeba se připravit na to, 
že ten hlavní nápor na psychiku přijde 
večer a není radno psychické síly přes 
den tříštit. 

- Máte nějaké oblíbené opery?
Já jsem za těch patnáct let udělal na 

šedesát rolí. Malých i velkých. Asi šest 
nebo sedm operet, dělal jsem už i dva 
muzikály. Samozřejmě, že mám své 
role, které mám rád. Byly i role, které 
jsem si nijak zvlášť neoblíbil, ale těch je 
opravdu hodně málo. Člověk, když roli 
začne studovat, tak mu přijde ze začátku 
cizí. Ale jak se ji začne učit a začne do 
ní pronikat, líbí se mu pořád víc a víc 
a stává se mu bližší a bližší, až ji má 
strašně rád. Takových rolí byla většina. 
Ze začátku mi třeba přišla ta role ne-
pěkná, ale pak jsem byl moc rád, že ji 
můžu dělat. Po pravdě, je nesmírně těž-
ké vybrat jednu nebo dvě, protože bych 
těm ostatním ukřivdil. Je jich rozhodně 
několik a mám je rád a chci se k nim 
v budoucnu vracet.

- Za roli Marbuela v opeře Antonína 
Dvořáka Čert a Káča jste získal Cenu 
Thálie za rok 2009, takže vám k ní doda-
tečně gratuluji. Jak vlastně vnímáte fakt, 
že jste byl oceněn Cenou Thalie? Změni-
lo se tím ve vašem životě něco? Jaký pro 
vás má takováto cena význam?

Děkuji. Pro mě cena měla velký 
význam, to nepopírám. Jak jsem vám 
už trochu naznačil, opera ani divadlo 
se nedělá pro peníze. To, že se peníze 
vydělávají v jiných oborech než na 
jevišti, vám potvrdí každý herec či 
zpěvák. Když tedy člověk dělá operu, 
nemá pocit, že to dělá sám pro sebe 
tzv. do šuplíku. Jeho práce má nějaký 
smysl, jeho práce někomu něco přináší, 

jeho práci lidé hodnotí. Já nezpívám 
pro sebe, zpívám pro publikum. Když 
vím, že lidem se to líbí, že rádi chodí 
do divadla, tak přesně to je smysl mé 
práce. Cena Thálie je velmi kladné 
ohodnocení, protože to je cena za nej-
lepší herecký a pěvecký výkon uplynu-
lé sezony. Čili když dostanete takovou 
cenu, tím pádem se zcela nečekaně 
dozvíte, že jste byl v minulé sezoně 
nejlepší. To je zajisté velké uspokojení, 
to nijak nezastírám. 

- Co byste závěrem doporučil mladým, 
začínajícím operním zpěvákům?

Mladým začínajícím operním zpě-
vákům radím docela často, protože 
čím dál víc mých spolupracovníků je 
mladších než já, a to je strašně mrzuté 
(smích). Radím jim, že se musejí práci 
plně věnovat, musejí se snažit neustále 
se zlepšovat, musejí přemýšlet o tom, 
co je potřeba zlepšovat, musejí na sobě 
neustále pracovat. Pěvec ani herec není 
nikdy hotový, pořád se vyvíjí. Lidé 
často zpívají třeba na špičkových scé-
nách v Praze a tím pro ně vývoj končí, 
protože co on by měl vlastně dělat, 
když je špičkový umělec. Tím pádem 
jakoby nemá co dělat, ale to je hodně 
nebezpečný omyl. Ti mladí lidé musejí 
být k sobě sebekritičtí a musejí se po-
řád snažit být lepší a lepší. Musejí se 
poslouchat, srovnávat se špičkami, ta 
možnost tu je, protože dnes je dostup-
ných hodně nahrávek např. na interne-
tu. Mluvím hlavně z vlastní zkušenosti. 
Nikdy jsem nepřijímal názory druhých, 
mám nejradši své vlastní zkušenosti. 
Člověk musí srovnávat svou techniku 
zpěvu s technikou špičkového zpěváka, 
kterému to fungovalo nebo funguje. 
Poté si musím položit otázku: proč 
jemu to takhle dobře jde a proč, když 
zpívám já, tak to není úplně ono? To 
je právě ta cesta dopředu. Zamýšlet 
se a zkoušet to, co je možné zlepšit. 
Přesně tohle by měli mladí lidi dělat. 
Neustále experimentovat a přemýšlet 
nad tím, proč se liším od tamhle toho 
zpěváka a nutně musím dojít k závěru, 
že dělám třeba nějakou chybu. Nemusí 
být velká, ale rozhodně je potřeba na 
těch chybách pracovat. Jestliže je ne-
chám být, s postupem času se nezlepší, 
ale naopak zhorší a zveličí. To je má 
zkušenost.

- Děkuji za rozhovor.

Šárka Nevoralová
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Smutný aprílový žertík

Ráno 1. dubna bylo pro pracovníky 
světelské Uměleckoprůmyslové akade-
mie dosti smutné. Areál školy „poctili“ 
noční návštěvou vandalové, kteří zde po 
sobě zanechali značnou spoušť. 

Celkem 16 soch bylo sraženo ze svých 
podstavců a leželo v různém stupni 
poškození na trávníku. Jedna socha 
akademického sochaře Otakara Mar-
cina byla pádem na zem zničena úplně. 
Z dalších prací učitelů a studentů byla 
jedna socha poškozena dosti zásadním 
způsobem, čtyři byly poškozeny středně. 
Celková škoda se pohybuje v řádu 150 až 
200 000 Kč. 

Štěstím v neštěstí bylo, že trávník, na 
nějž sochy padaly, byl rozmoklý, měkký 

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

a pád části soch poměrně účinně utlumil. 
Během několika následujících dnů se nám 
podařilo s pomocí jeřábu sochy znovu 
vrátit do jejich původních pozic, samo-
zřejmě s výjimkou poškozených kusů. 

Ve věci byly zahájeny úkony trestního 
řízení pro podezření ze spáchání trest-
ného činu poškození cizí věci a je dále 
v šetření policie.

-mš- 
Foto: Jaroslav Vála

Pozor, dočasná změna!

Centrum pro zdravotně postižené 
v Havlíčkově Brodě (Dobrovského ul. 
2915) informuje své klienty o dočasné 
změně návštěvních hodin z důvodu 
personálních změn. 

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

Po 8.00 – 12.00 a 12.30 – 14.30 hod.
Út 10.00 – 12.00 a 12.30 – 14.30 hod.
S pracovníkem centra je možné 

si předem domluvit schůzku na tel. 
569 427 614. Ostatní pracoviště Centra 
pro zdravotně postižené v kraji Vysoči-
na budou v běžném provozu – návštěvní 
hodiny v jednotlivých centrech (Jihlava, 
Žďár n. S., Pelhřimov, Třebíč) lze zjistit 
na webových stránkách www.zdravot-
nepostizeni-vysocina.cz. 

Děkujeme všem klientům za pocho-
pení. 

Nová expozice v Muzeu 
Světelska – výzva!

Vlastivědný spolek Světelsko shro-
mažďuje pro připravovanou expozici 
dějin sklářství a granátnictví ve Světlé 
a okolí fotografie, písemnosti, hmotné 
památky a vůbec vše, co se vztahuje 
k těmto tématům. Kdo by měl zájem 
podílet se na vzniku nové expozice da-
rem, zápůjčkou, poskytnutím materiálů 
k okopírování či předmětů k fotografo-
vání nebo jakýmkoliv jiným způsobem, 
nechť kontaktuje členy spolku na te-
lefonu 731 004 781 nebo na e-mailové 
adrese coufalk@email.cz.

Děkujeme.

Vážení čtenáři,
omlouváme se, že v tomto čísle 

nenaleznete dokončení cestopisu 
z ostrova Bali. Z technických důvodů 
bude zařazen do červnového Světel-
ského zpravodaje.

-mš- C



Světelský zpravodaj květen 2010 strana 22 strana 23 květen 2010 Světelský zpravodaj 

Socha z carrarského mramoru

V loňském roce obdržela světelská 
kamenosochařská firma Petr Šebesta za-
jímavou zakázku na zhotovení realistic-
ké sochy v životní velikosti, určenou na 
hřbitov ve Stuttgartu. Blok carrarského 

mramoru o rozměrech 140 x 110 x 60 cm 
byl vytěžen ze stejného lomu jako na 
Davida a další sochy Michelangela Buo-
narottiiho. Jedná se tedy o nejkvalitnější 
mramor, bez trhlin a kazů. Proto také 
není v lomech těžen střelbou, nýbrž vy-
řezáván lanovými pilami. Jak říká Petr 
Šebesta: „Při práci s tímto materiálem 
jako by vám dýchala historie přímo na 
záda.“

Předlohou pro sochu sedící dívky byly 
pouze fotografie, a tak museli její rodiče 
často dojíždět konzultovat model, který 
se průběžně upravoval tak, aby výsled-
ná podoba byla co nejvěrnější. Křehká 
krása dívky, která zemřela velmi mla-
dá, zůstane navždy obtištěna v bílém 
mramoru. 

J. R.
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! Kup kvítek jak sluníčko – pomoz aspoň maličko!

Do tradiční kvě-
tinové sbírky Český 
den proti rakovině 
zbývá je pár dnů. 
Letošní 14. ročník se 
uskuteční ve středu 
12. května na celém 
území Čech a Mo-
ravy. 

Pořádající organizace – Liga proti 
rakovině Praha, která si v tomto roce 
připomíná 20. výročí od svého založení 

Služátecká Režná paní zve

Pohádkový les ve Služátkách pro-
běhne letos v posunutém termínu: 
v sobotu 12. června. Na trať bude 
možné vyrazit mezi 9. a 12. hodinou, 
pro navrátilce se chystá bohatý do-
provodný program.

Stejně jako loni, i letos si na své 
přijdou všichni milovníci pravých čes-
kých pohádek i místních služáteckých 
pověstí. V lese se totiž setkají výhradně 
s bytostmi, které znají z příběhů Bože-
ny Němcové, Karla Jaromíra Erbena, 
Matěje Štefana Kubína a dalších sbě-
ratelů národních pohádek. Služátecká 
pohádková strašidla si velmi pochvalují 
originální kostýmy, které pro ně našily 
místní švadleny přesně dle pokynů, jež 
nalezly přímo v pohádkách. Všem jim 
velí Režná paní, která byla dle místní 
pověsti potrestána za svou hamižnost 

tím, že musí navěky bloudit zdejšími 
hvozdy. Smí je opustit pouze jeden den 
v roce a to výhradně proto, aby od slu-
žáteckého obecního úřadu řídila celou 
akci.

Stalo se osvědčenou tradicí, že na jed-
notlivých stanovištích čekají na všechny 
návštěvníky, rodiče i děti speciální 
pohádkové úkoly a ještě speciálnější 
pohádkové odměny. Na procházku na-
váže letos bohatý doprovodný program, 
v jehož rámci si budou zájemci moci vy-
zkoušet lanové houpačky a prolézačky, 
hasit starou hasičskou technikou, zastří-
let ze středověkých zbraní, zažonglovat 
s pomocí mistrů svého oborou a zažít 
mnoho dalších dobrodružství. Kromě 
toho proběhne soutěž o logo služátec-
kého pohádkového lesa. Všichni, mladí 
i staří, se mohou pokusit namalovat 
svou představu Režné paní. Návrh si 
mohou přinést z domu, nebo se o něj 
pokusit přímo na akci. Nejlepší kresby 
všech kategorií budou odměněny a ten, 
jehož logo bude vybráno, se stane čest-
ným hostem všech budoucích pohádko-
vých lesů.

Mimo to čeká na všechny pohádková 
veselice s dobrým jídlem i pitím, pro 
dětské účastníky zdarma. K jídlu i tan-
ci zahraje kapela dobrých muzikantů. 
Do Služátek se dostanete autem nebo 
ekologicky: vlakem. Ze zastávky ČD 
Světlá-Josefodol půjdete 15minutovou 
procházkou kaštanovou alejí až na 
místo startu. Odjezdy a příjezdy vlaků, 
stejně jako další informace o služá-
teckém pohádkovém lese nejdete na 
www.sluzatky.cz. 

Hynek Bouchal

Redakční rada Světelského
zpravodaje stanovila pro prezentaci 
v kampani do komunálních voleb 

2010 tato pravidla: 

 1. Všem kandidujícím stranám 
a uskupením bude v říjnovém 
čísle SZ poskytnut jednot-
ný prostor (půl strany A4 za 
600 Kč);

 2. Příspěvky musí být předány do 
15. 9. v elektronické formě na 
adresu redakce@svetlans.cz, 
případně písemně do turistické-
ho informačního centra.  

Pohádkový les v Josefodole

Rok se s rokem sešel a máme tu opět 
jaro a s ním naše známé putování napříč 
pohádkami kouzelným lesem se spoustou 
pohádkových postaviček, které všechny 
dobře znáte. Ani letos nebude josefodol-
ský les zahálet a trpaslíky, vodníky, čaro-
dějnicemi a dalšími kouzelnými bytostmi 
se bude jenom hemžit.

Tak neváhejte, popadněte maminky 
a táty, brášky a sestřičky, babičky, dě-
dečky, tetičky i strýčky, zkrátka všechny, 
kteří mají rádi pohádky a přijďte se s námi 
společně pobavit, zasoutěžit si, zkrátka 
užít si prima zábavu, těšíme se na vás.

Na co se máte těšit vy? Po celou dobu 
konání akce hraje skupina Fernet, snad 
i skupina Vánek, přijede Promotion team 
Hitrádia Vysočina, bude zde ukázka cvi-
čení psů, zvířátka ze stanice v Pavlově 
a hlavně představení divadelního souboru 
Mrak. Dále přijedou policejní a hasičské 
vozy a čtyřkolky, na kterých se můžete 
nechat povozit. V prostoru startu a cíle na 
vás čekají různé prolézačky a třeba i zná-
mý aquazorbing.

Vzhledem k vysoké účasti a ke zkvalit-
nění služeb, hlavně pro dospělý doprovod, 
byla zavedena kyvadlová doprava mezi 
Světlou n. S. a Josefodolem. Díky tomu, 
že se ukázala jako skvělý nápad, zůstane 
zachována i pro letošní rok.

A co říci závěrem? I letos se na vás bude 
v lese těšit spoustu pohádkových bytostí, 
bohatý doprovodný program, kde si i do-
spělci přijdou na své. A kdy že to vypuk-
ne? No přece 22. května od 10 do 14 hod. 
v prostoru koupaliště v Josefodole. 

Více podrobností naleznete na www.jo-
sefodol.cz.

M. B.

– za pomoci dobrovolníků letos nabídne 
tři čtvrtě milionu kytiček měsíčku lé-
kařského, tentokrát s červenou stužkou. 
Kytička bude odměnou pro každého dár-
ce, který do pokladního vaku vloží ale-
spoň dvacetikorunu. Dárce si neodnese 
pouze kytičku, ale také letáček s radami 
a informacemi, jak se rakovině bránit 
anebo alespoň významně snížit riziko 
onemocnění. 

Letošním tématem sbírky je prevence 
karcinomu prostaty. 
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Se zajištěním sbírky ve Světlé opět 
pomohou studentky České zemědělské 
akademie a ženy z Českého svazu žen.

Pokladny s fi nančním obnosem budou 
zpracovány v pobočkách České pošty, 
novým generálním partnerem sbírky. 
Sbírka však není jen prostředkem k zís-
kání fi nancí pro své projekty, ale hlavně 
významnou preventivní akcí.

Kdo budete mít zájem opět přispět 
a pomoci a zároveň se v tento den oz-
dobit malým žlutým kvítkem, najdete 

„květinový stánek“ na náměstí a „květi-
nová děvčata a ženy“ vás možná osloví 
v ulicích města ve středu 12. května od 
8 do 17 hod.

Tak nezapomeňte!

Helena Kostincová

Staročeské Velikonoce v Pohledi

Ve dnech 3. a 4. dubna se opět ote-
vřela vrata pohleďského skanzenu 
Michalův statek. Místní společnost 
Koruna česká v Pohledi připravila 
pro návštěvníky tradiční živou expo-
zici Staročeské Velikonoce na Micha-
lově statku. 

V hlavní obytné světnici selského sta-
vení nechyběl prostřený stůl, tak jak ho 
mívali naši předci v dobách ještě před 
zrušením roboty. Nesměl na něm chybět 
velikonoční vrkoč symbolizující biblic-
ký svět. Byl to věneček, většinou pletený 
z kynutého těsta, do kterého se zapíchly 
vrbové proutky ozdobené malovanými 
vajíčky. Stejně tak na velikonočním stole 

bývaly čerstvý chléb, mazanec, beránek 
a hlavička. Hlavní organizátor všech 
podobných akcí na Michalově statku, 
starosta obce Jindřich Holub, oděn do 
starého selského kroje, dokázal poutavě 

vyprávět o tom, jaké lidové zvyky tehdy 
provázely Velikonoce selského lidu. Při-
pomenul jarní zemědělské a řemeslné 
práce, které se dříve dělávaly a dnes jsou 
již zapomenuty. V roubené chalupě bez-
zemka předváděly dvě lidové umělkyně 
ukázky starých zapomenutých tradic, 

především zdobení vajíček, pletení po-
mlázek a pečení velikonočního pečiva. 
Značnou pozornost poutaly malé pa-
nenky Jany Kotěrové, zhotovené pouze 
s tradičních domácích materiálů. Malé 
návštěvníky zaujala ve chlévě početná 
skupina malých jehňátek. O tom, že 
kulturní akce ve skanzenu v Pohledi 
si již dávno získaly popularitu u široké 
veřejnosti, svědčí fakt, že tam o letoš-
ních Velikonocích nechyběla ani Česká 
televize, která hned několikrát ve svých 
zpravodajských pořadech přiblížila ve-
likonoční Michalův statek televizním 
divákům. 

Text a foto: jív

C



Světelský zpravodaj květen 2010 strana 26 strana 27 květen 2010 Světelský zpravodaj 

Vyznejte se ve svých penězích (11)
Placená reklama

sluchátko a peníze nám přinesou až domů. 
Třeba 100 000 Kč za pouhých 3 600 mě-
síční splátky. Co na tom, že někde dole 
na smlouvě je napsáno RPSN 16,24 %, 
pro jistotu malým písmem, které bez lupy 
nepřečtete.

Výsledek našich finančních operací je 
pak tento:

Výnos z investic 5,85 % p. a.
Náklady na úvěry 16,24 % p. a.
Výsledný výnos - 10,39 p. a.

Využitím „výhodných“ produktů jsme 
dokázali vytvořit výslednou desetipro-

centní roční ztrátu na našich financích. 
A to jsme ještě neuvažovali vliv inflace.

Věřím, že tohle není váš případ, ale pro 
jistotu se podívejte na ostatní tipy:

www.pkfinance.cz, nebo osobně 
v kanceláři viz www.pkfinance.wbs.cz

Petr Krajcigr
finanční 
manažer

Jak prodělat se stavebním spořením
Ale ale, copak je to za nesmysl? Staveb-

ní spoření přece nemůže nikdy prodělat. 
Máme pevně sjednaný úrok, u současných 
tarifů 2% p.a., a dále státní podporu, která 
vyšroubuje celkový průměrný roční výnos 
někam kolem 5%. A navíc, na rozdíl od 
ostatních investic, jsou vklady ze zákona 
pojištěny. Na stavebko nepůsobí propady 
kapitálových trhů. Proti poklesům, jako 
je ten současný, jsou imunní. Jediné, co 
ohrožuje investorův klidný spánek, je 
možné rozhodnutí vládnoucí garnitury 
o omezení či úplném zrušení státní pod-
pory. Ovšem ani tento krok nemůže být 
retroaktivní, naše současné smlouvy tedy 
nejsou ohroženy. Tak co?

Pravdou je, že pokud bychom uvažovali 
izolovaně, jen o produktu samotném, pro-
dělat nelze. Ovšem jsou jisté drobné vady 
na kráse. Čím déle spoříte, tím více klesá 
průměrný roční výnos za celé období. 
Jak je to možné? Státní příspěvek, který 
způsobuje největší nárůst kapitálu, je totiž 
jednorázová dávka, jejíž váha v celkovém 
stavu účtu časem klesá. U „starých“ pro-
gramů spoření tedy po pěti letech činí 
průměrný roční výnos pěkných 11,22 %. 
Dospoříme-li však až k dosažení cílové 
částky, nějakých dalších šest let, průměrný 
výnos nám klesne na 7,49 % p. a. U „no-
vých“ smluv je to ještě méně: po šesti le-
tech 5,85 % p. a., po dalších šesti pouhých 
4,23 % p. a.

Ale i tak, nejsou to špatná čísla – pro 
střednědobou investici. Mnohem horší 
však je záležitost vázací doby. Zkrátka na 
své peníze nemůžete sáhnout po dobu šesti 
let. Pokud to uděláte, a je jedno z jakého 
důvodu, přicházíte o státní podporu, která 
tvoří převážnou část výnosového potenci-
álu. Kdo z nás ale může předem říci, jak 
se budou v dalších několika letech jeho fi-
nance vyvíjet? Co když budete část svých 
úspor neodkladně potřebovat za nějaké tři 
čtyři roky? Důvody mohou být mnohé: 
rozvod, ztráta zaměstnání, dlouhodobá 
nemoc, nehoda… Nemluvě o věcech ni-
koli nezbytných, jako že soused má nové 
auto, tak já si je teda koupím taky.

A to si představte, že jsou rodiny, kde 
mají stavební spoření všichni jejich členo-
vé, včetně nemluvňat. Na ostatní investice 
už samozřejmě nezbylo. Co se bude dít 
pak, když peníze budou nutně potřeba? 
Stavebko rušit nebudeme, přišli bychom 
o výnosy. Je tu snadná pomoc, jak praví 
televizní reklama: jednoduše zvedneme 
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Když pomineme, že Velikonoce patří 
k nejvýznamnějším křesťanským svát-
kům oslavujícím zmrtvýchvstání ukřižo-
vaného Ježíše Krista, jsou pro všechny 
z nás svátky jara plné tradičních zvyků. 
Všichni správní kluci a chlapi si pletou 
pomlázky z vrbových proutků a rozhodně 
si nekupují v supermarketech ty dovezené 
z asijských zemí. Druhá polovina lidstva 
barví či jinak zdobí opravdová velikonoč-

Vážení čtenáři, 

dovolujeme si Vám představit ob-
čanské sdružení Prosaz, které je 
zaměřeno na pomoc zdravotně posti-
ženým. Nabízíme širokou škálu služeb: 
osobní asistenci, domácí péči a chráně-
né dílny (klientům z Prahy a blízkého 
okolí) a telefonickou krizovou linku 
propojenou s odborným sociálním po-
radenstvím (pro klienty z celé ČR). 

Nepracujeme pouze s klienty zdra-
votně postiženými od narození, ale 
mohou se na nás obracet i lidé, kterým 
se např. vinou nehody během vteřiny 
změnil celý život a neumějí se s novou 
situací vypořádat. Pomoc je určena i je-
jich rodinám a blízkým, dále seniorům, 
maminkám, kterým se narodilo posti-
žené dítě, a dalším skupinám lidí. 

Budeme rádi, když se k nám připojíte 
na některé z letních akcí pro ZP, které 
Prosaz pořádá v roce 2010.

Kontaktní osoba:
  Mgr. Mária Lazarčíková, 
  tel. 777 701 867,
  poradna@prosaz.cz 
  PROSAZ, o. s., 
  Kodymova 2526, 
  158 00 Praha 5
  www.prosaz.cz

ní vajíčka, která jsou symbolem nového 
života. Tím symbolem rozhodně nejsou 
ta čokoládová i když si na nich mnozí malí 
kolednici rádi pochutnají. Tak jako všude 
po naší zemi, i ve Světlé se o Velikonoč-
ním pondělí vyrojili malí i velcí koledníci 
s košíky a pomlázkami. Je dobře, že se 
u nás tyto tradiční zvyky udržují, jsou 
důležité pro zachování naší identity. 

Text a foto: jív

Koledníci s pomlázkami

▶

STADION KLUB S 11 SVĚTLÁ N. S. A MĚSTO SVĚTLÁ N. S.
vás zvou na 4. ročník

PROPAGAČNÍ JÍZDY MOPEDŮ VYSOČINOU
Akce se koná v sobotu 12. června ve Světlé n. S.

Prezentace účastníků: nám. Trčků z Lípy, 8.00 – 11.00 hod.
Start jízdy v délce cca 80 km ve 12.00 hod.

Po jízdě bohatá tombola a večer zábava s hudbou. Ubytování od pátku do neděle po tel. domluvě zajištěno.
Kamarádi mopeďáci, kamarádky mopeďačky, přijeďte se s námi projet Vysočinou!

Info: 
Josef Luža, tel. 777 339 480
Pavel Pech, tel. 603 500 072

stadionklubsvetla@seznam.cz
www.stadionklubsvetla.wz.cz
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Úspěšní sportovci na radnici

Machačová reprezentovala v Kodani

2. hokejové ligy. Paní starostka před 
slavnostním přípitkem gratulovala 
všem hráčům a realizačnímu týmu 
za jejich úspěšnou sezonu a vyjádřila 
svůj obdiv, když úspěchu dosáhli bez 
skutečného domácího prostředí. Po-
přála všem, aby se jim stejně dařilo 
v novém prostředí zrekonstruovaného 
zimního stadionu v Pěšinkách v příští 
sezoně. 

Text a foto: jív

Kytička pro mistryni Evropy Kristýnu 
Roučkovou od místostarosty 

Josefa Böhma

Při slavnostním přípitku zleva: starostka Ing. Lenka Arnotová, vedoucí družstva 
Josef Smrž, tiskový mluvčí týmu Karel Heřmánek, trenér Milan Schlaichert a kapitán 

úspěšného mužstva Ondřej Včela

Světelačka Jarmila Machačová 
startovala koncem března v reprezen-
tačním dresu s červenomodrobílou tri-
kolorou na mistrovství světa v dráhové 
cyklistice v dánské Kodani. Česká 
cyklistika tam měla devítičlenný tým, 
sedm mužů a jen dvě ženy, když ved-
le Jarmily startovala ještě třicetiletá 
Lada Kozlíková. Svými výsledky na 
kodaňském oválu potvrdila čtyřiadva-
cetiletá závodnice ze Světlé Jarmila 

Machačová, že v současné době je naší 
dráhařskou jedničkou, byť na šampio-
nát neodjížděla v nejlepším duševním 
rozpoložení. Při společné reprezen-
tační přípravě na Mallorce totiž přišly 
bolesti zad a brnění rukou. Musela 
proto předčasně soustředění opustit 
a podrobit se vyšetření v Ústřední vo-
jenské nemocnici. 

Po intenzivní rehabilitaci se dala 
přeci jenom do pořádku a mohla od-

Věřte, nevěřte

Věřte nevěřte, ale ještě v neděli 18. dub-
na ležel v horní části sjezdovky na Ka-
dlečáku sníh. Pole ve tvaru nepravidelné 
skvrny bylo dlouhé asi 12 metrů.

jív

Stalo se dobrým zvykem, že předsta-
vitelé města zvou na radnici úspěšné 
sportovce, aby jim poděkovali za jejich 
reprezentaci města na poli sportu. Ve 
středu 24. března přijali starostka 
Ing. Lenka Arnotová a místostarosta 
Josef Böhm žákyni ZŠ Lánecká, úspěš-
nou tenistku Kristýnu Roučkovou, 
členku reprezentačního týmu, který 
zvítězil na halovém mistrovství Evro-
py družstev do 14 let v Průhonicích. 
Vedle již jmenovaných představitelů 
města se tohoto slavnostního setkání 
zúčastnili předsedkyně komise pro ko-
ordinaci sportů Jaroslava Holoubková, 
ředitel ZŠ Lánecká Vlastimil Špatenka 

a tenisoví trenéři, kteří stáli u začátků 
sportovní kariéry Kristýny Roučkové, 
Marcela Vašáková s Josefem Kovač-
kou. 

Další slavnostní schůzka s úspěšný-
mi sportovci se konala 2. dubna v ob-
řadní síni radnice. Starostka Ing. Len-
ka Arnotová spolu s místostarostou 
Mgr. Janem Tourkem přijali hokejisty 
HC Sklo Bohemia, kteří po vítězství 
v Krajské lize Pardubického kraje do-
kázali vyhrát kvalifikaci o postup do 
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Nečekaně dobře dopadla světel-
ským stolním tenistům první sezona 
v divizní soutěži družstev. Družstvo 
TJ Sklo Bohemia vstupovalo do divi-
ze v roli nováčka s jediným přáním, 
udržet tuto soutěž i pro další sezonu. 
Vždyť v tak kvalitní soutěži neměla 
Světlá n. S. nikdy své zastoupení, 
proto ta skromnost a pokora před 

startem dvaadvacetikolové soutěže 
plné kvalitních soupeřů. 

V sobotu 27. března, kdy bylo na 
pořadu poslední dvoukolo, ve kterém 
Světlá porazila Chotěboř 10:6 a re-
mizovala 9:9 s postupujícím Sokolem 
Žďár n. S., se mohlo sčítat. Družstvo 
v sestavě Ladislav Vosyka, Radek Vo-
syka, Josef Bříza, Martin Karel, Jan 

Účet pingpongářů

cestovat na světový šampionát. Ve 
scratchi skončila na pěkném 5. místě, 
i když podle trenérů měla k medaili 
velice blízko. Další její disciplínou byl 
bodovací závod, ve kterém na loňském 
MS v Polsku obsadila 8. místo. Při 
kodaňské bodovačce se již projevil 
tréninkový výpadek těsně před šampi-
onátem a Jarmila finále tohoto závodu 
dokončila s dvěma body na 14. místě. 

Lada Kozlíková startovala v Kodani 
v omniu a skončila na 9. místě. Vy-
stoupení Jarmily Machačové na svě-
tovém šampionátu v Kodani přímo pro 
Světelský zpravodaj zhodnotil sám re-
prezentační trenér Josef Kratina: „Pře-
devším Jarmila nastupovala do mis-
trovství světa po tréninkovém výpadku, 
způsobeném zraněním zad. Ve scratchi 
začala od startu velice koncentrovaně, 
jela disciplinovanou a efektní jízdu. 
V závěru vsadila na nástup Nizozemky 
Koedooderové, která v samostatném 
úniku jela pro vítězství, v závěru jí 
však došly síly a krátce před cílem 
byl únik zlikvidován. Jama (Jarmila) 
však i přes vyčerpání nesložila zbra-
ně a v závěrečném spurtu vybojovala 
skvělé páté místo. Byl to vynikající zá-
vod a z pozice trenéra nemohu Jarmile 
nic vytknout. V následující bodovačce 
se již plně projevil výkonnostní pokles 
způsobený tréninkovým výpadkem 
těsně před šampionátem. I přesto 
hodnotím její vystoupení na MS velmi 
pozitivně, vždyť 5. místo je její dosud 
nejlepší umístění ze všech startů na 
světových šampionátech.“ 

jív

Tichému to na jaře běhá

Čtyřiačtyřicetiletý atlet vytrvalec 
František Tichý z Příseky prodělal 
kvalitní zimní přípravu. To dosvěd-
čují jeho dva vynikající jarní výsled-
ky hned ve dvou po sobě jdoucích sil-
ničních závodech, ve kterých běžel 
i s profesionálními běžci. 

Prvním z nich byl skvěle obsazený 
mezinárodní Hervis půlmaraton Praha 
2010, který se konal v sobotu 27. břez-
na. 8 500 běžců ze 68 zemí vypustil na 
trať dlouhou 21 kilometrů a 97 metrů 
pražskými ulicemi sám prezident 
České republiky Václav Klaus. První 
místa v cíli ovládli favorizovaní běžci 
z Keni a Etiopie, ale Tichý se v této 
světové konkurenci neztratil. Do cíle 
doběhl na 40. místě v čase 1:14:57 hod. 
jako 18. z českých běžců a mezi vytr-
valci nad čtyřicet let mu patřilo skvělé 
5. místo. Vítěz Joel Kemboi z Keni trať 
půlmaratonu absolvoval za 1 hodinu 
a 9 sekund. V početném poli startují-

cích byli mimo jiné pražský primátor 
Pavel Bém (788. místo, čas 1:36:52 
hod.) a slavný fotbalista Pavel Nedvěd. 
Ten dokončil závod na 2113. místě s ča-
sem 1:49:44 hod. Půlmaraton přenáše-
la přímým přenosem Česká televize 
a pár minut po startu byl na obrazovce 

dost dlouho vidět běžec se startovním 
číslem 2656 František Tichý.

O osm dní později se Tichý posta-
vil na start 16. ročníku populárního 
silničního běhu Městem Jarmily 
Kratochvílové v Golčově Jeníkově. 15 
kilometrů dokázal uběhnout za 52:39 
min. a za vítězným reprezentantem 
Robertem Štefkem zaostal 4 minuty 
a 42 sekund. Právě Štefko je v sou-
časné době naší vytrvaleckou jednič-
kou, potvrdil to na pražském Hervis 
půlmaratonu, kde doběhl jako nejlepší 
z Čechů na 11. místě. 

jív

▶
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Šipky

1. krajská liga Vysočiny 
V prvním zápase fi nálové skupiny 

jel Arrows k Dravcům, kde prohrál 7:
11. Další zápas se odehrál v restaura-
ci Pohoda proti Ponorce Jihlava, kde 
Arows prohrál těsně 8:10, přičemž ještě 
po čtyřhrách vedl 7:5. Ale chuť si spra-
vil hned v odvetách fi nálové skupiny. 
Doma s Dravci zahrál Arows skvěle 
a zvítězil 11:7, to znamená, že podruhé 
v sezoně porazil Dravce, což se jim 

Turistika

Členové světelského Klubu čes-
kých turistů, „opěšalí“ i „okolení“, 
nechyběli na 19. ročníku Zahájení 
jarní turistické sezony v oblasti KČT 

Vysočina, které se tentokrát konalo 
v Havlíčkově Brodě a jehož součástí 
byl i 30. ročník turistického pochodu 
Jarní Vysočinou.

V rámci této akce byla pod skálou 
naproti sportovnímu areálu v Plová-
renské ulici slavnostně odhalena dva 
a půl metru vysoká dřevěná socha 
Lipnického poutníka, jejímž autorem 
je havlíčkobrodský řezbář Josef Špicl. 
Když v červenci loňského roku probí-
hala v Lipnici nad Sázavou akce zvaná 
Dřevěná Lipnice, byla její součástí také 
dražba dřevěných řezbářských výrobků. 

Město Havlíčkův Brod si k vydražené-
mu dílu vylosovalo dar v podobě Lipnic-
kého poutníka. Slavnostního odhalení se 
ujala starostka města Jana Fischerová 
a člen havlíčkobrodského odboru KČT 

Vladimír Maršík za přítomnosti autora 
sochy a dalších hostů – a více než šesti 
set turistů.

Po zahájení, které délkou projevů 
nebylo nepodobné někdejším prvomá-
jovým zdravicím, se turisté konečně 
dočkali propozic a mohli se vydat na tra-
sy. Měřily 35, 25, 15 a městská dokonce 
jenom 6 km, ale zato na ní mohli zájemci 
navštívit řadu havlíčkobrodských pamá-
tek jako Štáfl ovu chalupu, v parku kostel 
sv. Trojice a Štáfl ovu baštu, na náměstí 
věž kostela Nanebevzetí Panny Marie 
apod.

Text a foto: Jaroslav Vála

Kubíček, Jan Růžička a Otto Bartoš 
skončilo ve dvanáctičlenné tabulce na 
velice pěkném 5. místě s vyrovnaným 
poměrem vyhraných, nerozhodných 
a prohraných utkání. 9 vítězství, 4 re-
mízy a 9 prohraných utkání se ziskem 
44 bodů, to je pro nováčka divize neče-
kaně dobré vysvědčení.

Nejúspěšnějším světelským hráčem 
Ladislav Vosyka, který v divizní sou-
těži sehrál 75 zápasů, z toho 53 vyhrál 
a 22 prohrál, což jej zařadilo na 9. mís-
to v hodnocení hráčů. Celkem bylo 
klasifi kováno 89 stolních tenistů.

Konečná tabulka:
 Družstvo bodů
1. Sokol Žďár n. S. A 62 
2. SK Telč 60 
3. Jiskra Havlíčkův Brod A  54
4. TJ ŽĎAS Žďár n. S.  50 
5. TJ SB Světlá n. S.  44 
6. Sokol Rovečné  43 
7. TJ Chmelná  42 
8. Spartak Jihlava B  41 
9. Sokol Třešť  39 
10. Spartak Chotěboř A  36 
11. Jiskra Humpolec  33 
12. Spartak Pelhřimov B  22

Text a foto: jív

▶

nikdy předtím nepodařilo. V lize tak 
pravděpodobně obhájí 3. místo (v sezoně 
2007/08 i 2008/09 byli třetí). Do konce 
soutěže sice schází čtyři kola, ale už ne-
může být předstižen a na druhé místo je 
jen teoretická šance.

Více info na www.arrows.banda.cz

Český pohár UŠO 2010
Po vítězství v kraji Vysočina nad 

Tajfunem 21:8 postoupil Arrows na 
fi nálový turnaj ČP UŠO 2010. Mohlo 

Ladislav Vosyka
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Zatímco mužům HC Sklo Bohemia 
Světlá n. S. skončila hokejová sezo-
na 2009/2010 ve středu 24. dubna na 
zimním stadionu v Milevsku vítězným 
zápasem v kvalifikaci o 2. ligu, mladá 
brankářka světelského hokeje Monika 
Sobotková měla sezonu o pár dnů delší. 
Ještě 5. dubna, o Velikonočním pondělí, 
hájila branku Dívčího hokejového vý-
běru na mládežnickém turnaji v Sedlča-
nech. Vedle dívčí reprezentace tam hrála 
chlapecká družstva HC Tábor, HC Bene-
šov a domácí Tatran Sedlčany. Děvčata 
porazila kluky Benešova 7:1, Sedlčan 
2:1 a Tábora 4:3. Bylo z toho zasloužené 
vítězství dívčího výběru a pro Moniku 
to byla zlatá tečka za dlouhou sezonou, 

se jej zúčastnit 62 družstev, nakonec 
se ale některá omluvila a nepřijela. 
V prvním kole Arrows Světlá postou-
pil přes Melounek Karviná 21:0 a také 
v dalším kole si lehce poradil s Reno 
Mariánské Lázně 21:4. V osmifinále se 
Arrows střetl s Ripper Ostrava a zápas 
měl jednoznačný průběh – Ripper bez 
problému zvítězil 21:3. Vítězem se stal 
Royal Pardubice, který ve finále porazil 
Škorpions Plzeň, na třetích místech se 
umístily týmy Maséři z Veselky Jičín 
a Ripper Ostrava. Arrows se stal nejú-
spěšnějším týmem z Vysočiny (Ponorka 
Jihlava skončil na 17. místě) a skončil na 
celkovém 9. místě v ČR, což je nejlepší 
výsledek týmu v jeho historii. Na „do-
mácím hřišti“ – v Pohodě – tak bylo co 
oslavovat

Ondřej Bareš

která pro ni začala již v srpnu loňského 
roku Letní školou dívčího hokeje na 
zimním stadionu v havlíčkobrodské 
Kotlině. 

jív

Zlatá tečka za sezonou

Zlatá sezona očima klubu

Po skončení výše citovaného zápasu 
jsme kromě okamžitého nadšení z ob-
rovského úspěchu, se kterým před se-
zonou téměř nikdo nepočítal, začínali 
přemýšlet, jak dál, v další sezoně. Ná-
sledky současné hospodářské situace 
se projevily i v našem klubu. 

Již před zahájením kvalifikace 
o 2. ligu jsme v klubu řešili otázku, 
zda kvalifikaci hrát, či nehrát. Klub 
se jako většina ostatních stále potý-
ká s problémem, kde sehnat peníze 
na činnost. V posledních letech bylo 

největším sponzorem město Světlá 
n. S. a jen díky jemu jsme mohli do-
sáhnout na brány celostátní ligy. Ostat-
ní příspěvky, kterých si samozřejmě 
velmi vážíme, nedokáží samy od sebe 
zajistit chod klubu a ten – i když by 
se opět hrála krajská liga – nemůže 
bez minimálně jednoho generálního 
sponzora fungovat.

Po přijetí našich hráčů po skončení 
sezony paní starostkou jsme předpo-
kládali, že najdeme společnou cestu, 
ale opak se stal pravdou. Po samo-

statném jednání na městském úřadě 
byla předložena vedení města, radě 
i zastupitelstvu žádost o přehodno-
cení rozhodnutí podporovat městem 
pouze mládežnické kategorie, ale za-
jistit i činnost dospělých. A to alespoň 
s ohledem na připravované otevření 
nové víceúčelové haly v letošním roce. 
Domníváme se, že tato hala a divácké 
zázemí, které se během posledních 
ročníků vytvořilo a které nemají ně-
která ligová mužstva, si kvalitní hokej, 
byť na úrovni krajské ligy, zaslouží. 
Bohužel rozhodnutím většiny zastupi-
telstva nebyla žádost klubu schválena. 

Přesto, že se stále snažíme sehnat 
další prostředky, nedaří se zajistit 
pokrytí celé sezony a vedení klubu 
proto uvažuje o odstoupení ze soutěže 
v krajské lize dospělých. Před vydáním 
tohoto čísla Světelského zpravodaje 
budeme jednat s hráči o jejich dalším 
působení v našem klubu. Věříme, že 
hokej nezanikne a ti nejvěrnější diváci 
přijdou povzbudit i soutěže okresního 
přeboru, ale především mládežnická 
družstva, která se budou připravovat 
na převzetí štafety letos vybojované 
druhé ligy, ale to za pravděpodobně 
nového vedení klubu. O konečném 
dalším postupu klubu rozhodne valná 
hromada 6. června.

Vedení klubu
Z historie světelského hokeje

Došlo po uzávěrce
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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 Půjčím peníze 
oproti zástavě zlata.

Případně vykoupím zlato.

Světlá nad Sázavou
777 050 588
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