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Slovo úvodem

„Na mokrý květen přichází suchý 
červen.“ Tak praví jedna z lidových 
pranostik. Sedím v kanceláři Kameno-
sochařského střediska Lipnice nad Sá-
zavou, píši tento úvodník a na střechu 
mi bubnují kapky deště. Jsem zde se 
studenty na týdenním sportovně-tu-
ristickém kurzu. Bojujeme s nepřízní 
počasí. Zima, studený silný vítr, déšť. 

Ve zprávách sledujeme povodňovou 
situaci na Moravě. Repríza událostí 
z roku 1997 nás rozhodně chladnými 
nenechává. Rozsáhlé materiální škody, 
evakuace obyvatel, snaha o záchranu 
majetku. Postiženým obyvatelům 
nezávidíme a doufáme, že se konečně 
tlaková níže se středem nad Ukrajinou 
vyplní a dojde ke změně počasí. Ne 
kvůli nám, ale hlavně kvůli postiže-
ným záplavami. Ti nejspíš nemají čas 
nad pranostikou s mokrým květnem 
přemýšlet. 

Pokud se toto moudro naplní, bude 
nás všechny čekat několik příjemných 
červnových týdnů směřujících k za-
slouženým prázdninám. Nejen děti, 
ale i my dospělí letos jistě potřebuje-
me trochu modrého nebe, slunečních 
paprsků a odpočinku po dlouhé zimě 
a poměrně chladném a oblačném jaru. 

Věřme, že ani výsledky voleb po-
slední květnový víkend nepřipraví 
nějaké mimořádné a extrémní politic-
ké turbulence po vzoru počasí a my se 
v klidu dočkáme doby dovolených. 

Na tomto místě si dovolím rovněž 
připomenout, že v létě vyjde opět 
dvojčíslo našeho Zpravodaje červenec-

-srpen s rozšířeným obsahem. Termín 
jeho distribuce bude přibližně v polo-
vině července. 

S přáním prosluněných červnových 
týdnů všechny čtenáře za redakci 
zdraví

-mš-

Slovo starostky

Vážení spoluobčané,
pod vlivem mnoha dotazů a různých 

tlaků (je před komunálními volbami) 
cítím potřebu zmínit se o aktivitách 
města v oblasti investic. Rozsah investic 
je v přímé souvislosti se zdroji rozpočtu 
města.

Při sestavování rozpočtu na rok 2010 
jsme museli vzít v úvahu skutečnost, že 
díky krizi budou nižší příjmy z rozpoč-
tového určení daní od státu. Předpověď 
daňových příjmů je obtížná, nelze oče-
kávat ekonomický růst jako v minulých 
letech. V roce 2009 se daňové příjmy 
propadly na úroveň roku 2006, tj. pro-
pad asi o 15 %, v absolutních hodnotách 
8 mil. Kč. Pro rok 2010 počítáme s vý-
padkem příjmů o 10 mil. Kč, což před-
stavuje během dvou let částku celkem 18 
mil., o které jsou příjmy nižší.

Zdroje hledáme v úspoře nákladů na 
provoz úřadu i všech příspěvkových or-
ganizací města a zamýšlíme se i nad roz-
sahem služeb poskytovaných některými 
příspěvkovými organizacemi. Kráceny 
byly i příspěvky sportovním klubům 
a zájmovým spolkům.

Zásadní dopad na rozpočet města mají 
vyvolané investice, které jsme museli 
upřednostnit a zařadit do rozpočtu 
města v letošním roce. Jedná se o za-
financování výkupu ubytovny, areálu 
tenisového klubu včetně haly (majetek 
bývalých skláren). Podíl pro letošní rok 
činí 6 mil. Kč. Dále náš rozpočet zatíží 
výkup pozemků na průmyslovou zónu 

za sklárnami v hodnotě 26 mil. Kč. Měs-
tu se sice podařilo získat dotaci ve výši 
20 mil. Kč, ale podíl města, ve výši 6 mil. 
Kč, je další zátěží rozpočtu.

Saldo výše uvedených aktivit (tj. vý-
padek v daních 18 mil. Kč, nucené inves-
tice 12 mil. Kč a rozestavěné akce z loň-
ského roku) činí částku téměř 50 mil. Kč. 
Je to objem financí, který každoročně 
město dává do oblasti investic.

Záležitostí, které by bylo potřeba zařa-
dit do rozpočtu je hned několik a všech-
ny se dotýkají řešení letitých problémů, 
které město trápí. V prvé řadě je to 
rekonstrukce viaduktu v Lánecké ulici. 
Prostřednictvím Správy dopravních cest 
máme požádáno Státní fond dopravní 
infrastruktury o dotaci a děláme vše pro 
to, aby tato akce byla realizována.

Dále nás trápí řešení dopravní situace 
ve městě – propojka Zámecké a Nádraž-
ní ulice a dopravní přístupnost sídliště 
Bradlo. Ve věci propojky jednáme s kra-
jem Vysočina o zařazení vyhledávací 
studie do rozpočtu kraje. Nedaří se vy-
řešit přístupnost Bradla, neboť narážíme 
na nesouhlasy vlastníků, přes jejichž po-
zemky by měla trasa komunikace vést.

Mezi další aktivity patří rekonstrukce 
náměstí, dokončení komunikace u Stro-
mečku, veřejných prostranství sídlišť 
a sportovišť, rekonstrukce zázemí fot-
balového stadionu, ve městě chybí kou-
paliště, sportovní hala a řada dětských 
hřišť. Jednotlivé akce musí být pečlivě 
projekčně připraveny a při současných 

Pietní akt 8. května u památníku na levém břehu Sázavy (foto: Pavel Kotan)

Vážení čtenáři,

letní Světelský zpravodaj vyjde
jako dvojčíslo červenec/srpen.

redakce

C
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Schůze rady 26. dubna 

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

Jednání zahájila starostka města Světlá 
nad Sázavou přivítáním přítomných a pro-
vedením kontroly zápisu. Dále konstato-
vala, že dnes je pozván do jednání rady 
předseda bytové komise a zástupce firmy 
Izolace Polná.

RM Světlá n. S. po projednání 
schvaluje:

 • přidělení bytu v Lipničce čp. 30 paní 
P. H., Nová Ves u Světlé 15. Náhrad-
ník: D. V., Nová Ves u Světlé 46.

 • přidělení bytu Lánecká ul. čp. 59 paní 
V. P., Sázavská 924, Světlá n. S. Ná-
hradníci: N. H, Sázavská 584, Světlá 
n. S., P. Č., Havířská 610, Světlá n. S.

 • přidělení bytu Sázavská ul. čp. 546 
(1+1) paní S. K., F. A. Jelínka 1154, 
Světlá n. S. Náhradník: P. Č., Havíř-
ská 610, Světlá n. S.

 • přidělení bytu v Kolovratově ul. 
čp. 486 (1+2) paní R. T., Na Bradle 
967, Světlá n. S. Náhradník: D. S., 
Sázavská 546, Světlá n. S.

 • přidělení bytu v, Dolní ul. čp. 942 
(1+2) paní J. Č., Dolní Březinka 82. 
Náhradník: J. R., náměstí Trčků z Lí-
py 18, Světlá n. S.

 • proplacení materiálu potřebného 
k výměně stropních podhledů v bytě 
paní V. J., Lipnička 30 z prostředků 
TBS. Práce budou provedeny svépo-
mocí nájemníka. Zajistí: ředitel TBS 
Světlá n. S., tajemnice bytové komise, 
termín: 1. 5. 2010. 

 • zrušení Organizačního řádu MěÚ 
Světlá n. S. ze dne 5. 12. 2005 včetně 
jeho doplňků a změn.

 • nový Organizační řád MěÚ Světlá 
n. S. s účinností od 1. 5. 2010. Zajistí: 
tajemník MěÚ, termín: 1. 5. 2010. 

 • manažerskou smlouvu pro prokuristu 
společnosti Sportovní zařízení města 

Světlá nad Sázavou, s.r.o. s účinností 
od 1. 5. 2010 na dobu určitou 1 roku. 
Zajistí: Mgr. Jan Tourek, místostaros-
ta, termín: 1. 5. 2010. 

 • schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o poskytnutí podpory FV 
033/227/09 projektu Vodovod v míst-
ních částech Radostovice, Závidkovi-
ce, Kochánov mezi krajem Vysočina 
a městem Světlá n. S. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 5. 2010. 

 • uzavření dohody č. IE-12-2002902/
118 mezi městem Světlá n. S. a spol. 
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, za jed-
norázovou náhradu ve výši 5 000 
Kč. Zajistí: Ing. Vladimíra Krajan-
ská, vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 5. 2010. 

 • uzavření předložené smlouvy za-
kládající právo provést stavbu Ka-
nalizace Josefodol, Služátky, Dru-
hanov, Horní Bohušice – I. etapa 
mezi městem Světlá n. S. a majiteli 
stavbou dotčených pozemků: D. A., 
Josefodol 37, J. A., Josefodol 37, H. 
H., Sázavská 921, J. V., Josefodol 23, 
L. V., Josefodol 23, Caesar Crystal 
Bohemiae, a. s., Světlá n. S., Josefo-
dol 2. Zajistí: Ing. Vladimíra Krajan-
ská, vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 5. 2010. 

 • doplacení částky ve výši 1 000 Kč, 
představující spoluúčast města dle 
platné pojistné smlouvy, paní M. D., 
bytem Dolní 942, Světlá n. S. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 5. 2010. 

 • pronájem části pozemku parc. 
č. 1096/24 v k. ú. Světlá n. S. o vý-
měře 18 m2 (prostor před restaurací 
Dublin bar) za účelem zřízení před-
zahrádky panu M. P. na období od 
1. 5. do 30. 9. 2010 za částku 60 Kč/
m2/měsíc. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 1. 5. 2010. 

 • pronájem části pozemku parc. 
č. 1096/6 v k. ú. Světlá n. S. o vý-
měře 10 m2 (před barem Malý Hon-

za), z důvodu zřízení předzahrádky 
paní R. Z. na období od 1. 5. 2010 do 
30. 9. 2010 za částku 60 Kč/m2/měsíc. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 1. 5. 2010. 

 • zábor části pozemku p. č. 1096/11 
v k. ú. Světlá n. S. o rozloze cca 
28 m2 v období od 10. 5. 2010 do 
20. 5. 2010 pro Jednotu OVD, Havlíč-
kova 3305, Havlíčkův Brod z důvodu 
stavby lešení pro výměnu oken a vý-
kladů u objektu čp. 515, Světlá n. S.

 • osvobození od poplatku za zábor čás-
ti pozemku p. č. 1096/11 v k. ú. Svět-
lá n. S. a ukládá jednat se zástupci 
Jednoty ohledně revitalizace náměstí 
a předložení vizualizace vzhledu ob-
jektu. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 5. 2010. 

 • zřízení předzahrádek pro pana 
P. C. před provozovnou SPORT 
BARu v době mezi 14.00 – 21.30 hod. 
v období květen až září 2010 za cenu 
stanovenou dle vyhlášky č. 3/2003, 
a to za měsíční paušál 60 Kč/m2. Roz-
měr předzahrádky cca 15 m2.

 • paní Š. S. B., před restaurací Pohoda 
v době mezi 14.00 – 21.30 hod. v ob-
dobí květen až září 2010 za cenu sta-
novenou dle vyhlášky č. 3/2003, a to 
za měsíční paušál 60 Kč/m2. Roz-
měr předzahrádky cca 8 m2. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 5. 2010. 

 • uzavření Smlouvy zakládající právo 
provést stavbu II/347 Josefodol prů-
tah – objekt SO 03 chodníky, místní 
komunikace, autobusová zastávka 
na pozemek parc. č. 1193 k. ú. Horní 
Bohušice s paní Marií F., trvale by-
tem Janovská 397, Praha-Horní Mě-
cholupy, a paní Zdeňkou K., trvale 
bytem Ostravská 621, Praha-Letňa-
ny.

 • uzavření Smlouvy zakládající právo 
provést stavbu II/347 Josefodol prů-
tah – objekt SO 03 chodníky, místní 
komunikace, autobusová zastáv-

podmínkách financování a rozpočto-
vých pravidlech trvá dlouho, než se 
nám podaří některou z věcí zařadit do 
rozpočtu. Město se potýká s problémem, 
kdy musí mít připravené projekty a své 
investiční akce podřizovat vypsaným 
dotačním výzvám. Možná se zdá, že 

zařazujeme akce nekoncepčně, ale vězte, 
že se snažíme vše přizpůsobit výzvám 
dotačních titulů, a maximálně tak využít 
dotací. Při realizaci našich záměrů jsme 
plně závislí na získávání dotací, protože 
z vlastních prostředků nejsme schopni 
výše uvedené investice ufinancovat.

Bohužel, další investiční akce a větší 
opravy (do infrastruktury) zatím byly 
odloženy, čekáme na vývoj financí měs-
ta v průběhu roku.

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

▶
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Zasedání zastupitelstva 28. dubna 

Přítomni: Ing. Lenka Arnotová, 
Mgr. Petr Včela, Mgr. Vlastimil Špa-
tenka, Mgr. Stanislav Čech, Jan Kolář, 
Ing. Jaroslav Švorc, Ing. Zdeněk Vacek, 
MUDr. Stanislava Brhelová, Mgr. Jan 
Tourek, Ing. Josef Maleček, Mgr. Ja-
roslav Holík, Věra Tyčová, Ing. Franti-
šek Aubrecht,  PhDr. Jana Myslivcová, 
Mgr. Jana Kupčíková, Josef Pavlů, Ja-
roslav Zmek, Jiří Hlaváček, Ing. Luboš 
Vacek, omluveni: Josef Böhm, PharmDr. 
Věra Rýdlová, host: JUDr. Lubomír 
Málek.

Zasedání zahájila Ing. Arnotová při-
vítáním přítomných, konstatováním, 

ka na pozemky parc. č. 1231 a parc. 
č. 1227/2 k. ú. Horní Bohušice s Cae-
sar Crystal Bohemiae, a. s., Josefodol 
2, Světlá n. S. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 5. 2010. 

 • uzavření Smlouvy o poskytnutí po-
radenských služeb v oblasti energe-
tiky s firmou IP Izolace Polná, s. r. o., 
IČO: 25323601, Tyršova 405, Pol-
ná. Zajistí: Ing. Vladimíra Krajan-
ská, vedoucí odboru MIRR, termín. 
31. 5. 2010. 

 • uzavření Smlouvy o výpůjčce po-
zemků parc. č. 519/13, 515/2, části 
pozemku parc. č. 107 v k. ú. Světlá 
n. S. s Římskokatolickou farností 

– děkanstvím Světlá n. S., náměstí 
Trčků z Lípy 94, Světlá n. S. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 5. 2010. 

 • v rámci projektu Rekonstrukce ZS 
na víceúčelové zařízení umístění 
informační tabule v zeleném pásu 
u zpevněných ploch. Odkládá roz-
hodnutí o názvu do příští rady. Zajis-
tí: Ing. Vladimíra Krajanská, vedoucí 
odboru MIRR, termín: 10. 5. 2010.

 • zadání projektové dokumentace Re-
konstrukce mostu v km 46.640 trati 
Kácov – Světlá n. S., část chodníky 
firmě Projekt – sdružení, Havířská 
616, Světlá n. S. a následným předlo-
žením záměru do Národního rozvo-
jového programu mobility pro všech-
ny. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 15. 8. 2010. 

 • poskytnutí finančního daru Futsalo-
vému klubu Premium Světlá n. S. ve 
výši 3 000 Kč. Zajistí: vedoucí fi-
nančního odboru, termín: 31. 5. 2010. 

 • poskytnutí finančního daru Stadion 
klubu S-11, Světlá n. S. na zajištění 
akce Jízda Vysočinou, která se bude 
konat dne 12. 6. 2010, ve výši 2 000 
Kč. Zajistí: vedoucí finančního odbo-
ru, termín: 31. 5. 2010. 

 • zrušení prodloužení spojů č. 13 a 14 
linky 600670. Zajistí: Josef Böhm, 
místostarosta, termín: 28. 4. 2010. 

 • poskytnutí finančního daru ve výši 
12 000 Kč Akademii, VOŠ, Gymn. 
a SOŠUP, Sázavská 547, Světlá 
n. S. na zjištění majálesu, který se 
bude konat dne 7. 5. 2010. Zajistí: 
vedoucí finančního odboru, termín: 
7. 5. 2010. 

 • vypracování územní studie řešící lo-
kalitu pro bydlení kolektivní v ploše 
stanovené územním plánem v lokali-
tě mezi podnikatelskou zónou a síd-
lištěm Na Bradle z důvodu řešení ná-

▶ vrhu zástavby, napojení na základní 
technickou a dopravní infrastruktu-
ru. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 30. 6. 2010. 

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

 • Podání žádostí o dotaci z Programu 
rozvoje hospodářsky slabých a struk-
turálně postižených regionů na akce 
(v následujícím pořadí):  

 1. Stavební úpravy ubytovny, Sázavská 
545, Světlá n. S. 

 2. Cyklostezka Světlá n. S. – Smrčná, 
I. etapa  

 3. Rekonstrukce zázemí fotbalového 
stadionu

 • Financování akcí uvedené v žádos-
tech o dotaci.

  Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 5. 2010. 

 • informaci o zajišťování souhlasů 
vlastníků pozemků dotčených navr-
ženou trasou komunikace Lánecká 

– Na Bradle
 • informaci, že město Světlá neuspělo 

s žádostí o dotaci z ROP na cyklos-
tezku.

 • RM Světlá n. S. pověřuje Mgr. Tour-
ka k jednání s ČD ohledně vybu-
dování mimoúrovňového křížení 
trati ČD v ul. Na Sídlišti za účelem 
propojení sídliště Bradlo. Zajistí: 
Mgr. Jan Tourek, místostarosta, ter-
mín: 30. 6. 2010. 

RM Světlá n. S. po projednání žádosti 
p. L. ve věci přístupu k nemovitosti 
Jelenova čp. 102:

 • nedoporučuje ZM odsouhlasit fi-
nanční prostředky v rozpočtu města 

na rok 2010 za účelem realizace ma-
nipulační plochy na pozemcích parc. 
č. 1096/22, 1096/21, 1107/4, k. ú. 
Světlá n. S.

 • ukládá vedení města vyvolat jednání 
s p. L., aby navrhl realizaci věcného 
břemene v intencích věcného břeme-
ne dle GP ke smlouvě.

RM Světlá n. S. počtem 5 hlasů nesou-
hlasí s dočasným vjezdem automobilů na 
dvůr základní školy za účelem zásobování 
objektu čp. 102. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, Ing. L. Arnotová, starostka, ter-
mín: 31. 5. 2010. 

RM Světlá n. S. nesouhlasí s prodlouže-
ním nájemní smlouvy p. Jaroslava R. na 
byt č. 7 ve 2. podlaží domu č. 30 ve Fran-
tiškodolu a stanovuje lhůtu na vyklizení 
bytu do 30. 6. 2010. Zajistí: ředitel TBS 
Světlá n. S., termín: 30. 6. 2010.

 
RM prohlašuje,

 • že si je vědoma obtížnosti situace, 
kterou krize přináší především pro 
občany ve všech věkových katego-
riích, kteří ztratili práci a nemohou 
nalézt novou.

 • že není v možnostech města význam-
ným způsobem zasáhnout do vývoje 
ekonomických parametrů a elimino-
vat nepříznivý hospodářský vývoj.

RM schvaluje navržená opatření, která 
mohou vhodně doplňovat opatření rea-
lizovaná vládou a ministerstvy a která 
mohou dílčím způsobem zmírnit dopady 
hospodářské krize v území města Světlá 
n. S. Zajistí: Ing. Lenka Arnotová, starost-
ka města, termín: průběžně.

Ing. Lenka Arnotová
starostka

že zasedání bylo řádně a včas svoláno 
a zveřejněno a proti zápisu z minulého 
zasedání nebyly podány připomínky. 
Dále konstatovala, že na dnešním zase-
dání je přítomno 19 členů ZM, zasedání  
je tedy usnášeníschopné.

Ověřovateli zápisu z dnešního zasedá-
ní navrhuje zvolit Ing. Jaroslava Švorce 
a sl. Věru Tyčovou.

Usnesení č. 42/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání po-

čtem 18 hlasů schvaluje v souladu 
s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/
2000 Sb., O obcích ve znění pozdějších 
předpisů předloženou zakladatelskou 
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listinu společnosti Sportovní zaříze-
ní města Světlá n. S., s. r. o. Zajistí: 
Mgr. Jan Tourek, místostarosta, ter-
mín: 30. 4. 2010.

Usnesení č. 43/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů schvaluje rozpočtové opatření 
č. 2/2010. Zajistí: vedoucí finančního 
odboru, termín: 31. 5. 2010. 

Usnesení č. 44/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů schvaluje poskytnutí půjček 
z FRB 2010 a uzavření smluv o poskyt-
nutí půjček pro žadatele:
1.  Pana J. V. ve výši 100 000 Kč na do-

datečnou izolaci domu staršího 10 
let proti spodní vodě. 

2.  Paní B. H. ve výši 100 000 Kč na 
obnovu střechy a střešní konstruk-
ce starší 10 let.

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

Usnesení č. 45/2010:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 18 hlasů:
I.  Schvaluje prodej částí pozemků 

dle geometrického plánu č. 1586-
30/2010 ze dne 30. 3. 2010, které 
vznikly oddělením od pozemku p.č. 
370/33 – díl b o výměře 14 m2, od-
dělením od pozemku p. č. 279 – díl 
a o výměře 222 m2 a oddělením od 
pozemku p. č. 370/35 – díl c o vý-
měře 583 m2 (tj. celkem 819 m2) 
k. ú. Světlá n. S. panu Ing. M. K. za 
cenu 450 Kč/m2.

II.  Souhlasí s uzavřením kupní smlou-
vy.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 5. 2010. 

Usnesení č. 46/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů schvaluje uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí č. IV-12-2006406/
VB/3 mezi ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, 
a městem Světlá n. S. za částku 2 600 Kč 
vč. DPH.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 5. 2010. 

Usnesení č. 47/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů schvaluje:
I.  Uzavření smlouvy o zřízení věcné-

ho břemene č. IE-12-2002753/VB/
3 mezi ČEZ Distribuce, a. s., Dě-
čín a městem Světlá n. S. za cenu 

4 680 Kč vč. DPH za zřízení věcné-
ho břemene.

II.  Uzavření smlouvy č. IV-12-
2004354/VB/10 mezi ČEZ Distri-
buce, a. s., Děčín a městem Světlá 
n. S. za cenu 1 140 Kč vč. DPH za 
zřízení věcného břemene.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 5. 2010. 

Usnesení č. 48/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů schvaluje záměr prodeje části 
pozemku p. č. 363/1 v k. ú. Leštinka 
u Světlé n. S. o výměře cca 200 m2. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
23. 6. 2010.

Usnesení č. 49/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů schvaluje uzavření dodatku ke 
kupní smlouvě s firmou Levimo, s .r. 
o., Jiřice 98, Humpolec, IČ: 26017725, 
z důvodu prominutí smluvně sjednané 
pokuty a z důvodu odsouhlasení pro-
dloužení termínu kolaudace stavby do 
data 2. 12. 2013. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 5. 2010.

Usnesení č. 50/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

18 hlasů schvaluje odložit projednání 
záměru prodeje části pozemku parc. 
č. 724/1 v k. ú. Dolní Březinka do vyře-
šení problémů s legalizací a odvodněním 
účelové komunikace na tomto pozemku. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2010.

Usnesení č. 51/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů souhlasí s uzavřením kupní 
smlouvy na část pozemku parc. č. 476/11 
v k. ú. Světlá n. S. (dle geometrického 
plánu pozemek parc. č. 476/12) o výmě-
ře 406 m2 za cenu 40 Kč/m2 s paní V. H. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín. 
31. 5. 2010.

Usnesení č. 52/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů souhlasí s uzavřením kupní 
smlouvy na část pozemku parc. č. 497 
k. ú. Světlá n. S. o výměře 950 m2 s paní 
V. H. za dohodnutou kupní cenu 40 Kč/
m2. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 5. 2010.

Usnesení č. 53/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů souhlasí:

I.  S uzavřením kupní smlouvy na 
pozemky parc. č. 461/2 o výměře 
1990 m2 a parc. č. 476/5 o výměře 
204 m2, vše v k. ú. Světlá n. S., za 
cenu 40 Kč/m2 s panem L. D.

II.  S uzavřením kupní smlouvy na po-
zemky parc. č. 460/2 o výměře 103 
m2, parc. č. 461/1 o výměře 1851 
m2, parc. č. 476/4 o výměře 78 m2, 
vše v k. ú. Světlá n. S., za cenu 
40 Kč/m2 s paní L. N. – H.

III. S uzavřením kupní smlouvy na po-
zemky parc. č. 461/6 o výměře 105 
m2, parc. č. 476/1 o výměře 2765 
m2, parc. č. 524/2 o výměře 2117 
m2, vše k. ú. Světlá n. S., za cenu 
40 Kč/m2 s panem P. K.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 5. 2010.

Usnesení č. 54/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů:
I.   Schvaluje uzavření darovací smlouvy 

mezi městem Světlá n. S. a Římsko-
katolickou farností – děkanství Světlá 
n. S. na bezúplatný převod pozemku 
st. p. č. 93/2 v k. ú. Světlá n. S.

II.   Souhlasí s vytvořením 2 bezplat-
ných parkovacích stání pro Římsko-
katolickou farnost – děkanství Světlá 
n. S. na pozemku p. č. 1096/6 v k. ú. 
Světlá n. S. Po dokončení revitaliza-
ce náměstí budou tato místa přesunu-
ta do míst určených pro parkování.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 5. 2010.

Usnesení č. 55/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů schvaluje uzavření dodatku č. 1 
ke směnné smlouvě ze dne 20. 8. 2009, 
uzavřené mezi městem Světlá n. S. a pa-
nem J. Š. Předmětem dodatku je úhrada 
daně z převodu nemovitosti městem 
Světlá n. S. v plném rozsahu. Zajistí: ve-
doucí odboru MIRR, termín: 31. 5. 2010.

Usnesení č. 56/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů souhlasí s uzavřením kupní 
smlouvy na prodej části pozemku parc. 
č. 1096/24 o výměře 3 m2 v k. ú. Světlá 
n. S. mezi městem Světlá n. S. a paní 
M. H., paní I. K. a paní Ing. L. D. za 
cenu 500 Kč/m2. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 5. 2010.

Usnesení č. 57/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů souhlasí s uzavřením smlou- ▶
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▶ vy o budoucí smlouvě kupní mezi 
městem Světlá n. S. (budoucí kupující) 
a Caesar Crystal Bohemiae, a. s., Jose-
fodol 2 (budoucí prodávající) na odkup 
části pozemku p. č. 1227/2 o výměře cca 
180 m2 a odkup části pozemku p. č. 1231 
o výměře cca 70 m2 v k. ú. Horní Bohu-
šice, za cenu 70 Kč/m2. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 5. 2010. 

Usnesení č. 58/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů:
I. Souhlasí:
  • s uzavřením předložené Smlouvy 

zakládající právo provést stavbu Ka-
nalizace Josefodol, Služátky, Druha-
nov, Horní Bohušice – I. etapa mezi 
městem Světlá n. S. a společností 
Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace se sídlem Praha 
l-Nové Město, Dlážděná 1003/7.

  • s uzavřením Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne stavby stavbu Kanalizace Jose-
fodol, Služátky, Druhanov, Horní 
Bohušice – I. etapa mezi městem 
Světlá n. S. a společností Správa 
železniční dopravní cesty, státní 
organizace se sídlem Praha l-Nové 
Město, Dlážděná 1003/7 úplatně za 
částku 28 800 Kč.

  • s uzavřením Smlouvy o úhradě 
vícenákladů za ztíženou správu 
mostu v žkm 242,881 mezi městem 
Světlá n. S. a společností Správa 
železniční dopravní cesty, státní 
organizace se sídlem Praha l-Nové 
Město, Dlážděná 1003/7 úplatně za 
částku 67 200 Kč.

II.  Pověřuje starostku města Ing. Len-
ku Arnotovou podpisem výše uve-
dených smluv.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 5. 2010. 

Usnesení č. 59/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů:
I.  Souhlasí 
a)   s uzavřením Dodatku č. 1 k Rám-

cové kupní smlouvě s firmou JSW 
Solar (zwei), k. s., se sídlem Praha 
4, Ve Svahu 482/5, IČ: 24663701.

b)  s převodem Stanoviska vy-
daného ČEZ Distribuce, a. s., 
a Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy – Smlouvy o připojení 
odběrného místa k distribuční sou-
stavě uzavřené mezi městem Svět-
lá n. S. a ČEZ Distribuce, a. s., na 

společnost JSW Solar (zwei), k. s., 
se sídlem Praha 4, Ve Svahu 482/5, 
IČ: 24663701.

II.  Schvaluje obsah dopisu firmě De-
volopment Group, s. r. o., se sídlem 
Písek, Budějovické Předměstí, Bu-
dějovická 255/10.

III.  Pověřuje starostku města Ing. Len-
ku Arnotovou podpisem Smlouvy 
o převodu práv a povinností uvede-
ných ve Smlouvě o uzavření budou-
cí smlouvy – Smlouvy o připojení 
odběrného místa k distribuční sou-
stavě uzavřené mezi městem Svět-
lá n. S. a ČEZ Distribuce, a. s., na 
společnost JSW Solar (zwei), k. s., 
se sídlem Praha 4, Ve Svahu 482/5, 
IČ: 24663701.

Zajistí: Ing. Lenka Arnotová, starost-
ka města, vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 5. 2010. 

Usnesení č. 60/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů bere na vědomí: 
I.  podání žádostí o dotaci z Progra-

mu rozvoje hospodářsky slabých 
a strukturálně postižených regionů 
na akce (v následujícím pořadí):  

  1. Stavební úpravy ubytovny, Sá-
zavská 545, Světlá n. S. 

  2. Cyklostezka Světlá n. S. – Smrč-
ná, I. etapa 

  3. Rekonstrukce zázemí fotbalové-
ho stadionu

II.  Financování akcí uvedených v žá-
dosti o dotaci.

Usnesení č.61/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání po-

čtem 17 hlasů navrhuje na základě § 84 
odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., 
O obcích, ve znění pozdějších předpisů 
zástupcem města Světlá n. S. v dozorčí 
radě a. s. VaK Havl. Brod, Žižkova 832, 
580 01 Havlíčkův Brod Ing. Lenku Ar-
notovou. Zajistí: Ing. Lenka Arnotová, 
starostka města, termín: 15. 5. 2010.

Usnesení č. 62/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů schvaluje prodloužení platnosti 
stávající smlouvy na závazek veřejné 
služby se společností Veolia do roku 
2016. Zajistí: Josef Böhm, místostarosta, 
termín: 30. 4. 2010. 

Usnesení č. 63/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů schvaluje plán činnosti finanč-
ního výboru v této podobě:
1.  projednání rozpočtu na rok 2010

2.  kontrola čerpání neinvestičních do-
tací z rozpočtu města neziskovým 
organizacím

3.  kontrola plnění plánu nákladů a vý-
nosů příspěvkových organizací 
k 30. 9. 2010 dle schválených statutů

4.  předjednání rozpočtu na rok 2011
Zajistí: Mgr. Stanislav Čech, předseda 

finančního výboru, termín: 31. 12. 2010. 

Usnesení č. 64/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

19 hlasů schvaluje plán činnosti kontrol-
ního výboru na rok 2010 v této podobě:
1.   kontrola plnění usnesení zastupitel-

stva obce a rady obce
2.   dokončení kontroly v Sociálním 

centru Světlá n. S. 
3.   další kontrolní úkoly, jimiž pověří za-

stupitelstvo města kontrolní výbor
Zajistí: Jaroslav Zmek, předseda kont-

rolního výboru, termín: 31. 12. 2010. 

Usnesení č. 65/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

12 hlasů schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku HC Sklo Bohemia na činnost 
klubu v sezóně 2010-2011 ve výši 200 tis. 
Kč z rozpočtu města na rok 2010 oproti 
rozpočtové rezervě s tím, že tato částka 
je pro letošní rok konečná a bude podmí-
něna členstvím sportovního manažera 
ve vedení klubu. Zajistí: Mgr. Jan Tou-
rek, místostarosta, vedoucí finančního 
odboru, termín: 31. 8. 2010. 

Usnesení č. 66/2010:
ZM Světlá n. S. v souladu s § 84, 

odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., 
O obcích, ve znění pozdějších předpisů 
deleguje na výroční členskou schůzi 
LDO Ledeč se sídlem v Hněvkovicích 
p. Josefa Böhma. Zajistí: Josef Böhm, 
místostarosta, termín: 10. 6. 2010.

27. Zpráva o stavu TBS
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu 

ředitele TBS o stavu příspěvkové orga-
nizace TBS Světlá n. S. 

Usnesení č. 67/2010:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 18 hlasů deleguje 
v souladu s § 84, odst. 2, písm. f) záko-
na č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění 
pozdějších předpisů na valnou hromadu 
a.s. VaK Havlíčkův Brod, Žižkova 832, 
580 01 Havlíčkův Brod Mgr. Jana Tour-
ka. Zajistí: Mgr. Jan Tourek, místosta-
rosta, termín. 23. 6. 2010. 

Ing. Lenka Arnotová
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Schůze rady 10. května

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

Jednání zahájila starostka města přiví-
táním přítomných. Děkuje za organizaci 
pietního aktu kladení věnců při příležitosti 
65. výročí osvobození. I oslava Dne matek 
se vydařila.

Kontrola zápisu – úkoly jsou průběžně 
plněny. 

RM Světlá n. S. po projednání 
schvaluje:

 • podávání občerstvení (pivo) v rámci 
předvolebních akcí na náměstí Trčků 
z Lípy ve Světlé n. S. pod podmín-
kou, že bude ze strany organizátora 
zajištěna řádná pořadatelská služba. 
Zajistí: Ing. Lenka Arnotová, starost-
ka města, termín: ihned. 

 • zápisy do kronik obcí Horní a Dolní 
Dlužiny a Horní a Dolní Březinka za 
rok 2009. Zajistí: Ing. Jiří Moučka, 
tajemník MěÚ, termín: 31. 5. 2010. 

 • dodatečné prodloužení umístění le-
šení na pozemku parc. č. 213/1 v k. ú. 
Světlá n. S., a to od 1.4. do 31.5. z dů-
vodu probíhajícího zateplení bytové-
ho domu čp. 934 – 938 v Dolní ulici.

 • prominutí poplatku za pronájem ve-
řejného prostranství pro společnost 
Vanderlaan, s. r. o., V Předpolí 1452/
30, Praha 10. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 5. 2010. 

 • bezúplatné poskytnutí prostor v zá-
meckém parku Vlastivědnému spol-
ku Světelsko za účelem oslavy slav-
nostního otevření expozice sklářství 
v Muzeu Světelska dne 19. června. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 19. 6. 2010. 

 • schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke 
kupní smlouvě na odkup pozemku 
parc. č. 969 k. ú. Dolní Březinka 
s paní Eleonorou P., Vsetín a panem 
Josefem N., Liberec za účelem změny 
bodu č. kupní smlouvy – způsob plat-
by. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 5. 2010.

 • pronájem části pozemku p. č. 679/1 
v k. ú. Dolní Březinka o výměře 50 
m2 panu Josefu D., bytem Dolní Bře-
zinka 5, na dobu 2 let, za cenu 4 Kč/
m2 a ukládá uzavřít nájemní smlouvu 

na pronájem v termínu od 15. 5. 2010 
do 15. 5. 2012. Zajistí: vedoucí odbo-
ru MIRR, termín:15. 5. 2010. 

 • pronájem nebytového prostoru 
(místnosti) o rozloze 3 m2 v Soci-
álním centru města Světlá n. S. pa-
ní Aleně D., bytem Světlá n. S., za 
cenu 800 Kč/rok za účelem provo-
zování pedikérských služeb. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 5. 2010.

 • pronájem pozemků parc. č. 261, 269/
1, 262, 264/1 a 264/2 – vše v k. ú. Lip-
nička – za účelem zřízení, provozo-
vání, údržby a opravy fotovoltaické 
elektrárny se všemi součástmi a pří-
slušenstvím této stavby firmě JSW 
Solar (zwei), k. s., se sídlem Ve Svahu 
482/5, 147 00 Praha 4, IČ: 24 663701. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 5. 2010. 

 • uzavření smlouvy o připojení odběr-
ného zařízení (ubytovna v Sázavské 
ul.) k distribuční soustavě do napěťo-
vé hladiny nízkého napětí (nn) mezi 
městem Světlá n. S. a společností 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 
Děčín 4, IČ 27232425. 

 • uzavření předložené smlouvy 
o sdružených službách dodávky 
elektřiny ze sítí nízkého napětí (nn) 
mezi městem Světlá n. S. a společ-
ností ČEZ Prodej, s. r. o., Duhová 
1/425, Praha 4, IČ 272 32 433. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 5. 2010. 

 • uzavření smlouvy o bezúplatném 
zřízení věcného břemene mezi 
krajem Vysočina, Žižkova 57, Jih-
lava a městem Světlá n. S. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 5. 2010. 

 • zadání vypracování statického po-
sudku na zjištěnou závadu v budově 
ZŠ Lánecká. RM bere na vědomí 
oznámení nálezu SIBP v této škole. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 30. 6. 2010. 

 
RM Světlá n. S. bere na vědomí: 

 • žádost občanů o opravu místní komu-
nikace V Polích ze dne 23. 4. 2010.

 • provedení souvislé opravy místní 
komunikace v ul. V Polích tzv. škra-
banou. RM ukládá OMIRR nechat 
zpracovat cenovou nabídku. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
24. 5. 2010.

 • záměr pronájmu pozemku parc. 
č. 448/1 o celkové výměře 1750 m2 
(orná půda) a pozemku parc. č. 448/
2 o celkové výměře 1653 m2 (orná 
půda). Oba pozemky jsou v katast-
rálním území Závidkovice.

 
RM pověřuje místostarostu J. Böhma 

a odbor MIRR k jednání s firmami, kte-
ré mají s městem Světlá n. S. uzavřeny 
platné nájemní smlouvy na zemědělské 
pozemky, o možnosti zvýšení nájem-
ného, popřípadě ukončení nájemních 
smluv a zveřejnění nového záměru 
pronájmu.

RM Světlá n. S. bere na vědomí: 
 • vypsání výběrového řízení na akci 

Zateplení bytového domu čp. 939 
– 942 v Dolní ulici v souladu se zá-
konem 137/2006 Sb., O veřejných 
zakázkách, s předloženými zadáva-
cími podmínkami a s kriteriem vý-
běru. RM jmenuje komisi k oteví-
rání obálek a hodnocení nabídek ve 
složení: Mgr. Jan Tourek, předseda 
komise (náhr. Ing. Lenka Arnotová), 
Josef Böhm (náhr. Ing. Luboš Va-
cek), Ing. Vladimíra Krajanská (náhr. 
Lenka Pavlovičová), Roman Hůla 
(náhr. Jana Vaňková), Josef Šlechta 
(náhr. Jana Ryndová).

 • firmy oslovené pro vypracování ce-
nové nabídky na provedení staveb-
ních prací: Stavounie, stavební a ob-
chodní společnost, spol. s r. o., 580 01 
Havlíčkův Brod, Tost.cz, 584 01 Le-
deč nad Sázavou, QATROSYSTEM, 
spol. s r. o., 580 01 Havlíčkův Brod, 
Stavební firma Libor Jindřichovský, 
s. r. o., 539 01 Hlinsko v Čechách, 
František Vališ, 582 63 Ždírec nad 
Doubravou, NEST.HB, spol. s r. o., 
580 01 Havlíčkův Brod, Kinghouse, 
s. r. o., 582 91 Světlá n. S. a Van-
derlaan, 582 91 Světlá n. S. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 5. 2010. 

 • uzavření Kupní smlouvy s firmou 
USSPA, s. r. o., 561 02 Dolní Dob-
rouč na dodávku hydromasážní vany 
pro komerční využití.

 • znění Servisní smlouvy na poskyto-
vání servisu zařízení úpravny bazé-
nové vody.

 • název víceúčelového sportovního 
zařízení v ulici Pěšinky „Sportovní 
centrum Pěšinky“. RM pověřuje ▶
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Z trestného činu krádeže je podezřelý 
39letý muž z Golčova Jeníkova. Jmeno-
vaný společně s dalšími dvěma muži 
počátkem měsíce dubna přelezl oplocení 
sběrného dvora ve Světlé n. S. a z volně 
přístupného kontejneru poté odcizili že-
lezný šrot o celkové hmotnosti nejméně 
109 kg v hodnotě nejméně 1 100 Kč. 
Šetřením bylo zjištěno, že jmenovaný 
byl za obdobnou trestnou činnost odsou-
zen v závěru loňského roku k vykonání 
obecně prospěšných prací, které však 
doposud nezačal vykonávat. Věc je ve-
dena ve zkráceném přípravném řízení. 
Jednání dalších dvou mužů řeší policisté 
v přestupkovém řízení.

V neděli 25. 4. krátce po půl deváté 
večer došlo ve Světlé n. S. k nehodě mo-
tocyklisty. 19letý řidič motocyklu Suzu-
ki jel směrem do centra a při projíždění 
levotočivé zatáčky najel na vyvýšený 
obrubník po pravé straně, poté vjel zpět 

Kriminalita na Světelsku
na komunikaci, kde přejel ve smyku do 
protisměru a havaroval na vozovce. Po 
dopravní nehodě odvedl motocykl do 
garáže a vzhledem k utrpěnému zranění 
byl jinou osobou převezen do nemoc-
nice, kde byl po ošetření hospitalizo-
ván. Dopravní nehoda byla nahlášena 
ošetřujícím lékařem. V nemocnici byla 
provedena orientační dechová zkouška 
s výsledkem 1,67 promile alkoholu 
v dechu. Na motocyklu vznikla hmotná 
škoda ve výši 20 000 Kč.

OMIRR zadáním vypracování návr-
hu provedení informační tabule.

 • zadání výběrového řízení na akci Vy-
bavení víceúčelového sportovního 
zařízení v souladu se zadávací doku-
mentací.

 • uzavření Smlouvy o technicko-eko-
nomické pomoci při přípravě a re-
alizaci veřejné zakázky a Smlouvy 
o technicko-ekonomické pomoci při 
realizaci zakázky – vybavení víceúče-
lového sportovního zařízení s Ing. Ji-
řím Blažkem, Stavební poradenství, 
Talichova 3/445, Brno. RM Světlá 
n. S. jmenuje komisi pro otevírání 
obálek a hodnocení nabídek ve slože-
ní: Mgr. Jan Tourek (náhr. Ing. Len-
ka Arnotová), Mgr. Jaroslav Beránek 
(náhr. Josef Böhm), Roman Hůla 
(náhr. Jana Vaňková), Josef Šlechta 
(náhr. Jana Ryndová), Ing. Vladimíra 
Krajanská (náhr. Ing. Luboš Vacek).

 • zadání výběrového řízení na dodáv-
ku sauny výběrovým řízením pro za-
kázku malého rozsahu.

 • dodávku kuchyňské linky, vč. vy-
bavení pro místnost zázemí bufetu 
od firmy PKS INPOS, a.s., Žďár 
n. S. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 5. 2010. 

 • vyřazení tohoto dlouhodobého ma-
jetku: IČ 26 Speciální automobil 

– hydraulická vysokozdvižná plošina 
– AVIA, rok výroby 1986, pořizova-
cí cena 292 800 Kč, IČ 84 automo-
bil Škoda Favorit, pořizovací cena 
129 000 Kč. Zajistí: ředitel TBS Svět-
lá n. S., termín: 31. 5. 2010. 

 • poskytnutí finančního daru ve výši 
5 000 Kč Středisku volného času, pří-
spěvkové organizaci, Ledeč n. S., Mi-
zerov 82, na konání sportovní akce 
s názvem Posázavské sportovní hry.

 • uspořádání slavnostního přijetí me-
dailistů z mistrovství Evropy juniorů 
v bojovém umění Kung-Fu, které se 
konalo v dubnu letošního roku v Pol-
sku, na světelské radnici za účasti 
jejich rodičů, trenéra a ředitelů škol. 
Zajistí: Josef Böhm, místostarosta, 
termín: 30. 6. 2010. 

 • stížnost občanů žijících v byt. domě 
čp. 939 - 942 v Dolní ul., Světlá 
n. S. a ukládá odboru MIRR za-
jistit vyznačení zákazu parkování 
vodorovným dopravním značením 
s ohledem na obsluhu popelnic 
a kontejnerů na tříděný odpad. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 5. 2010. 

▶  • informaci Mgr. Tourka ve věci pří-
spěvku pro hokejisty. Propočtem 
mu vyšly náklady na dopravu všech 
týmů HC 512 tis. Kč na rok. RM od-
kládá tuto problematiku do dalšího 
jednání rady.

 
RM ukládá odboru MIRR jednat 

s manžely Kratochvílovými a provést 
notářsky ověřený zápis do KN, ve kterém 
bude zmíněný pozemek (parc. č. 68/9) za-
psán do vlastnictví města Světlá n. S. RM 
souhlasí s tím, aby veškeré náklady 
spojené s převodem hradilo město Světlá 
n. S. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 5. 2010.

RM Světlá n. S. projednala žádost Mi-
nisterstva vnitra ČR ohledně poskytnutí 
azylu barmským uprchlíkům. Ministerstvo 
vnitra již několik let realizuje přesídlení 
barmských uprchlíků na základě usnesení 
vlády ČR a ve spolupráci s mezinárodními 
organizacemi. Přesídlovací program je 
zaměřený na pomoc nejvíce ohroženým 
a pronásledovaným uprchlíkům v zahra-
ničí. Na základě provedených pohovorů 
bylo k přesídlení do ČR vybráno 8 rodin. 
Nejpočetnější rodina vybraná k přesídlení 
čítá 8 osob, nejmenší je tříčlenná. Přesíd-
lenci by měli do ČR přicestovat v červnu 
2010 a bude jim zde udělen azyl dle záko-

na č. 325/1999 Sb., O azylu. Za největší 
problém považuje ministerstvo zajištění 
odpovídajícího bydlení. Důležitým kri-
tériem zohledňovaným při vyhledávání 
bydlení je možnost vhodného zaměstnání. 
Podmínky zajištění bydlení a poskytnutí 
státní finanční podpory ve prospěch obcí 
je z tzv. Státního integračního programu 

– příspěvek státu na rozvoj infrastruktury 
obce se pohybuje v rozmezí 400 – 700 
tis. Kč (v závislosti na velkosti rodiny). 
Příspěvek na vybavení integračního bytu 
ve výši 20 tis./os. (max. 80 tis. Kč/rodinu) 
a příspěvek na asistenci po puštění IAS ve 
výši 42 tis. Kč/rodinu (příspěvek je určen 
na prvních šest měsíců pobytu přesídlenců 
v obci). RM Světlá n. S. v současné době, 
s ohledem na vysoké procento nezaměst-
nanosti, nesouhlasí s poskytnutím uby-
tování pro rodiny barmských uprchlíků, 
jelikož by byl velký problém se zajištěním 
práce. Zajistí: Ing. Lenka Arnotová, sta-
rostka města, termín: 31. 5. 2010 

RM Světlá n. S. odkládá projednání 
o odvolání pana Jaroslava R. proti ukon-
čení nájmu bytu č. 7 v Lipničce čp. 30 do 
příštího jednání rady. Zajistí: Mgr. Jan 
Tourek, místostarosta, termín: 24. 5. 2010. 

Ing. Lenka Arnotová
starostka
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100. výročí narození Ing. Karla Bačíka

Před sto lety se narodil významný 
podnikatel, v letech 1934 až 1945 ma-
jitel brusíren skla v Karlově ve Světlé 
nad Sázavou.

Narodil se 25. června 1910 v Nové 
Říši u Telče, brusírnu Karlov koupil za 
peníze z věna své zemřelé matky a za 
pomoci rodiny Císařů. Sestra jeho otce, 
lékaře MUDr. Karla Bačíka, Bohula, 

byla provdána za Čeňka Císaře, a když 
Čeněk Císař se svým bratrem Františ-
kem kupovali ve 30. letech sklárny Jose-
fodol, Františkodol a Tasice, pomohl jim 
zase finančně otec Ing. Karla Bačíka.

Ing. Karel Bačík byl velmi dobrým 
obchodníkem, měl velmi rozsáhlé ob-
chodní styky a výborné znalosti několi-
ka cizích jazyků, které v mezinárodním 
obchodě bohatě využíval. Čerpal z ob-

chodních zkušeností z několikaletého 
předchozího působení u firmy Baťa ve 
Zlíně. Odborné zkušenosti se sklářstvím 
získával hlavně od Čeňka Císaře a jeho 
rodiny. Velmi osobní vztah Ing. Karla 
Bačíka ke Karlovu charakterizuje jeho 
starost a péči o nejstarší budovu v Kar-
lově. Říkalo se jí Panský dům, byla jed-
nopatrová a její střecha byla chráněna 
památkovým úřadem. Ing. Bačík ne-

Ve čtvrtek 29. 4. asi hodinu po půlnoci 
se neznámý pachatel pokusil vloupat do 
novinového stánku ve Světlé n. S. Zloděj 
pravděpodobně páčidlem poškodil kovo-
vé dveře včetně dvou zámků, ale dovnitř 
se nedostal. Na dveřích však způsobil 
škodu 2 000 korun.

Téhož dne dvacet minut po 11. hodině 
došlo k dopravní nehodě v obci Druha-
nov. Řidič osobního automobilu Škoda 
120 zde zastavil u pravého okraje komu-
nikace a hovořil s chodkyní, která šla po 
pravé straně silnice. Po ukončení rozho-
voru se řidič rozjel a přitom do chodky-

SBÍREJ-TONER.CZ

Tak se jmenuje ekologicko-charita-
tivně zaměřený projekt, organizovaný 
firmou OTTO Office (CZ), s. r. o. Cí-
lem projektu je sběr prázdných 
tiskových kazet a tonerů z tiskáren 
určených k renovaci. 

Aktivně se zapojíte do ochrany 
životního prostředí
Tonerové a inkoustové kazety nepa-

tří mezi ostatní odpadky, které končí 
v popelnicích. Jejich sběrem umožníte 
renovaci a ušetříte přírodu od zbytečné 
zátěže. Průměrně je ročně na skládkách 
uloženo celkem až 3400 tun tonerových 
a inkoustových kazet. Podpořte tento 
projekt a pomůžete toto číslo snížit!

Renovovat a recyklovat je potřeba, 
buďte IN!

Prázdný tonerový a inkoustový obal 
má svoji hodnotu. Sbíráním vhodných 
prázdných tonerů nastartujete nejen 
pozitivní vztah k životnímu prostředí, 
ale zároveň zajistíte jednoduchým způ-
sobem peníze potřebným.

Zbavíte se starostí s odstraněním 
tiskových kazet
Hromadí se, překážejí… nevíte, kam 

správně s nimi? Předejte nepoškozené 
tonery k renovaci v rámci projektu SBÍ-
REJ-TONER.CZ.

Pomůžete ústavu mentálně 
postižených v kraji Vysočina
V rámci tohoto projektu vybrané 

peníze ze sběru prázdných tiskových 
kazet poputují do ústavu pro mentálně 
postižené. V našem kraji byl vybrán 

Ústav sociálních péče Jinošov, který se 
nachází 5 km od Náměště nad Oslavou.

Líbí se vám naše myšlenka? Pak 
nás podpořte nejen sbíráním, ale 
informujte o projektu dále…
Prázdné tonerové kazety můžete 

bezplatně odevzdat v Technických a by-
tových službách města Světlá n. S. nebo 
na sběrném dvoře na Rozinově nejpoz-
ději do 20. 10. 2010.

Do této akce se může bezplatně zapo-
jit každá právnická nebo fyzická osoba/
firma, organizace, instituce, živnostník.

Více informací k projektu na tel.: 
569 452 656 nebo pište na e-mail: 
uhrova@tbs-svetla.cz

ně narazil pravou částí svého vozidla. Ta 
po nárazu upadla na zem a utrpěla těžké 
zranění, se kterým byla převezena do 
havlíčkobrodské nemocnice.

V noci z úterý na středu 5.5. neznámý 
pachatel odcizil na parkovišti u skláren 
z osobního vozidla Renault Clio všechna 
čtyři kompletní kola. Poškozený majitel 
škodu vyčíslil na 10 000 Kč.

Ve čtvrtek 13. 5. krátce před 14. hodi-
nou došlo u vlakového nádraží k vážné 
dopravní nehodě. 21letý cyklista vyjíž-
děl z místa ležícího mimo komunikaci 
na místní komunikaci v Nádražní ulici  

a nedal přednost právě projíždějícímu 
nákladnímu vozidlu Avia, které jelo 
směrem k nádraží ČD. Došlo ke střetu, 
kdy cyklista narazil do levého boku ná-
kladního vozidla. Mladík byl s těžkým 
zraněním převezen do nemocnice, kde 
je hospitalizován. Alkohol byl u obou 
účastníků dechovou zkouškou vylou-
čen. Hmotná škoda byla vyčíslena na 
4 000 Kč.

Z webových stránek Policie ČR 
zpracovala -hk-

Foto: Jaroslav Vála

▶
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chal tuto nejstarší budovu s historic-
kou střechou zobrazit na firemní ochran-
nou známku s nápisem „1457, Karlov, 
Ing. Karel Bačík“. Bohužel požár v roce 
1940 historickou střechu a většinu budo-
vy zničil. Nešťastná válečná léta a ná-
sledné znárodnění znemožnily, aby byl 
Panský dům uveden do původního stavu, 
což jejího majitele velmi mrzelo.

Zpočátku odebíral Ing. Bačík suro-
vinu výhradně od firmy bratří Císařů, 

později také od sklářské firmy Inwald 
Poděbrady. Jeho cílem však bylo mít 
surovinu vlastní, a proto v letech 1937-
1938 koupil sklárnu ve Vimperku, kde 
nechal vybudovat novou pec se šesti 
pánvemi. Po Mnichově o tuto sklárnu 
přišel, protože byla v Sudetech.

Ing. Karel Bačík byl také velmi mu-
zikálně založen, všeobecně známé byly 
výborné rodinné koncerty vážné hudby, 
pořádané ve vile, kterou si nechal posta-
vit na pozemku u železničního přejezdu 
u nádraží ve Světlé nad Sázavou. V pro-
tektorátu se jako dobrý vlastenec zapojil 
do činnosti odbojové důstojnické skupi-
ny, která však byla odhalena, Ing. Bačík 
byl zatčen a vězněn. Velkým zadostiu-
činěním pro něj bylo, že jeho továrna 
nikdy nic nevyráběla pro nacistickou 
válečnou výrobu. 

Dalším pokusem Ing. Karla Bačíka 
o získání vlastní suroviny bylo v roce 
1945 zakoupení staré sklářské hutě 
v Horním Bradle v okrese Chrudim od 
podnikatele Antonína Rückla. Rychlý 
spád revolučních dní po květnu 1945 byl 
příčinou toho, že po dohodě byl provoz 
v Karlově dne 14. 10. 1946 zastaven 

Dům čp. 146
Nejstarší zmínka o domě je z roku 

1871, kdy byla jeho majitelkou Eleonora 
Rosenzweigová. V roce 1885 je uvádě-
na Janette Rosenzweigová, 1897 Václav 
a Barbora Vlčkovi, v roce 1903 Kate-
řina Hubková (v jednom z dokumentů 
podepsaná se jako Kateřina Hubka), od 
roku 1919 Václav Hubka a od roku 1921 
slečna Emilie Bláhová. Podle voličské-
ho seznamu z roku 1921 zde bydleli 
pokrývač Václav Hubka (*1860), jeho 
syn Václav, rovněž pokrývač (*1898), 

– a tím sklářský průmysl v Karlově na-
vždy zrušen.

Ing. Karel Bačík přijal nabídku irské-
ho obchodního partnera a odcestoval 
v prosinci 1946 s rodinou do Irska, kde 
dne 2. 4. 1947 založil se svým irským 
společníkem ve městě Waterford novou 
sklářskou firmu Waterford Glass. Mno-
ho problémů s výstavbou i s následným 
provozem sklárny včetně odborné 
úrovně irských zaměstnanců, řešil za 

výrazné odborné pomoci pana Mirosla-
va Havla, který býval jeho blízkým spo-
lupracovníkem už v Karlově a který jej 
do Irska následoval. Společnými silami 
se jim podařilo vybudovat světoznámou 
sklárnu, která vyráběla sklářské skvos-
ty včetně nádherných lustrů, většinou 
navrhovaných Miroslavem Havlem. Po 
odchodu do zaslouženého důchodu žil 

Ing. Karel Bačík se svou manželkou 
Editou, se kterou měl čtyři děti, nedale-
ko statku své nejstarší dcery Milady. Ze-
mřel náhle dne 11. července 1991 doma, 
pouze šest týdnů po smrti své milované 
ženy. Oba jsou pochováni na hřbitově ve 
Fangheen, Carrick on Suir v Irsku.

***
Vzpomínku na pana Ing. Karla Bačíka, 

kterého jsem bohužel neměl možnost 
osobně poznat, jsem si dovolil napsat 

po dohodě s jeho dětmi, se kterými se 
přátelím od roku 1991, kdy jsem působil 
v Irsku jako čs. obchodní přidělenec. 
Jako zdejší rodák a světelský občan jsem 
považoval za vhodné připomenout vý-
znamné působení Ing. Karla Bačíka ve 
Světlé a jeho velký podíl na popularizaci 
českého sklářství v zahraničí.

Ing. Ivo Beneš

▶

Ing. Karel Bačík, 1988 WaterfordBačíkova rodina, 1945 Příseka

dále brusič skla Antonín Dušek (*1895) 
a jeho žena Anežka (*1897).

Dne 1. září 1930 bylo započato s pře-
stavbou, která byla ukončená 8. října 
téhož roku. Jak je zaznamenáno ve 
spisech: „…přestavbou rozmnožen byl 
počet místností o jednu komoru v pod-
kroví“ neboli jednalo se pouze o úpra-
vu půdy na obytnou komoru a zřízení 
nového krovu.

Po zemřelém Jaroslavu Hubkovi 
(*1910) dědili v roce 1975 manželka 
Milada, dcera Jaroslava a syn Tomáš.
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Čarodějnice v MŠ

Na 30. dubna večer tradičně připadá 
pálení čarodějnic. V naší mateřské škol-
ce proto již tradičně tento den pálíme 
v dopoledních hodinách. Všechny paní 
učitelky navléknou ježibabské převleky – 
i některé děti se rády přidají, a díky pěk-
nému počasí, které nám letos vyšlo jako 
na objednávku, co nejdříve po svačině: 
Hurá ven před školku! Slet čarodějnic na 
zahradě zaujal i nejednoho kolemjdoucí-

ho, a co teprve když jsme začali všichni 
zpívat, čarovat nebo tancovat s košťaty 
v rytmu zvučné diskohudby! Magické 
dopoledne nasáklé atmosférou filipoja-
kubské noci bylo dál plné zábavy při pl-
nění úkolů, jako například přeskakování 
polínek, slalom mezi košťaty, kreslení 
čarodějných obrázků křídami na „taneč-
ní parket“ pro čarodějky z naší školky 
a ochutnávání kouzelných lektvarů. 

Dopolední program doplnila také spo-
lečná prohlídka výstavy symbolů této 
populární jarní tradice. Výstava vznikla 
díky „domácí práci“ dětí a jejich rodičů, 
kteří pedagogickému kolektivu pomohli 
a doma s „našimi“ ratolestmi výše zmí-
něné symboly zvěstující jaro vyráběli.  
K vidění tu pak byly malé čarodějky, 
nápaditě pojatá košťata, různobarevné 
lektvary i jiné ježibabské propriety. 

Dům čp. 189
Zatím nejstarší nalezená zmínka o do-

mě je z roku 1814, kdy byli jeho majiteli 
Václav a Barbora Heroutovi. Od roku 
1848 patřil dům rodině Pacholíkových, 
jako první je uváděn Franz Pacholík, 
od roku 1890 vrtač granátů Antonín 
Pacholík, od roku 1899 Antonín Pa-
cholík ml. (*1842) a od roku 1911 učitel 
hudby Antonín Pacholík (*1869), který 
zde žil s manželkou Blažejkou (*1872) 

a šesti dětmi. V roce 1939 je uváděn 
další Antonín Pacholík a od roku 1942 
Jan Pacholík, bytem Praha 2-Vino-
hrady. V roce 1962 domek zdědil jeho 
bratr, bývalý obchodník Václav Pacho-
lík (*1910), bytem Světlá n. S., čp. 23, 

ostatní majetek sestra Antonie Tolarová, 
bytem Praha 3.

Ve spisové složce se nachází – stejně 
jako u ostatních domů v Dolní ulici 

– dokument z listopadu 1987, nazvaný 
Technicko-ekonomické zhodnocení 
bytového fondu objektu navrženého 
k demolici, v němž je uvedeno stáří 
objektu 75 let (patrně odhad), důvod 
demolice komplexní bytová výstavba, 
orientační výkupní cena 31 017 Kč a ná-

klady na vlastní demolici a odvoz sutin 
25 200 Kč.

Jak známo, komplexní bytová výstav-
ba se v uvedené lokalitě již neuskutečni-
la a domek stojí dál na svém místě. V ro-
ce 1988 domek zdědila dcera Václava 

Pacholíka, od níž jej v roce 2001 koupili 
současní majitelé. Celý domek zrekon-
struovali (nové rozvody elektřiny a vody, 
plastová okna) a nový vstup vyřešili pří-
stavbou spočívající v zastřešení prostoru 
mezi domkem a sousedním objektem. 
V roce 2005 došlo ke stavebním úpra-
vám a změně užívání přístavby, v níž 
byla zřízena prodejna potravin s mož-
ností rychlého občerstvení se sortimen-
tem pekařských a cukrářských výrobků 

a výrobků studené kuchyně. Podmínkou 
byl prodej v původních nebo nevratných 
obalech na jedno použití. Prodejna nesla 
název Světlá chvilka, později zde bylo 
kadeřnictví, dnes Nehtové studio.

Text a foto: Jaroslav Vála

Dům čp. 189Dolní ulice, domy čp. 146, 189 a 190
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Ve školce pálili čarodějnice

Filipojakubská noc z 30. dubna na 
1. května byla podle starých legend 
nocí, kdy se zjevovaly zlé síly, vzdu-
chem měly létat staré čarodějnice 
na košťatech, aby škodily lidem. Na 
kopcích se zapalovaly ohně, které 
měly ochránit lidi i domácí zvířata, 
a z toho se časem vyvinula tradice 
pálení čarodějnic. Podle jiných 
pověstí se o této tajemné noci měla 
otvírat země a vydávat ukryté po-
klady.

Proto se paní učitelky v Mateřské 
škole Na Sídlišti rozhodly společně ten-
to starý lidový zvyk v pátek 30. dubna 

Vyvrcholením této celoškolkové akce 
bylo samozřejmě upálení čarodějnice 
na hranici... A protože čas letěl jako na 
TURBOkoštěti, museli jsme myslet na 
návrat k obědu, ale ještě před ním byly 
dětem předány perníkové medaile z díl-
ny maminky Klárky Vojtěchové, které 
touto cestou moc děkujeme, byly skvělé! 

A radostným provoláním Letu zdar, zdar, 
zdar! jsme se už opravdu rozloučili a za-
končili tak další z řady netradičních dní, 
jež v průběhu školního roku pravidelně 
zařazujeme do vzdělávacího programu.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Lánecká   

Exkurze do planetária 
a akvária

Ve středu 28. dubna žáci třetích tříd 
a někteří druháci z naší školy jeli do 
Hradce Králové. Paní učitelky pro 
nás zajistily návštěvu obřího akvária 
a taky planetária. Všichni jsme byli 
moc zvědaví, co tam uvidíme.

Nejprve jsme si prohlédli akvárium 
s exotickými rybami. Zaujal nás rejnok 
Beruška a želva Boženka. Pan průvodce 
měl pro nás připravený velmi zajímavý 
výklad o životě mořských organismů. 
Líbilo se nám, že to tam vypadalo skoro 
jako v džungli.

Po vydatném občerstvení nás čekala 
prohlídka planetária. Kromě pozorování 
hvězdné oblohy jsme si vyzkoušeli se-
stavení modelu sluneční soustavy z vel-
kých kostek. Pan hvězdář nám pověděl 
spoustu zajímavostí o Slunci, planetách 
a souhvězdích. Pak jsme si prohlédli 
znamení zvěrokruhu a také si je sestavi-
li z kostek. Pomocí obřího dalekohledu 
jsme si na velké plátno promítli Slunce 
a venkovním dalekohledem obhlédli 
okolní krajinu. 

Paní učitelka nás v akváriu i v plane-
táriu fotografovala a fotografie dala na 
náš školní web. Celý výlet se nám líbil 
a jsme zvědaví, kam pojedeme příště. 

Žáci 3.a, 3.b, 2.a ZŠ Komenského 

svým dětem zábavnou formou připo-
menout. Předem malým svěřencům 
doporučily, že se v daný den mohou 
obléknout do kostýmů připomínajících 
čarodějnice a samy šly příkladem. Do-
poledne se na zahradě mateřské školy 
objevila hranice s vycpanou figurínou 
čarodějnice. Děti si nejprve kolem při-
pravené hranice zatančily, zazpívaly 
a potom byla hranice pod dohledem 
profesionálních hasičů zažehnuta a ča-
rodějnice vzplála. Poté nastalo hledání 
pokladu a ten byl skutečně nalezen. 
Děti se svorně podělily o bonbony a ji-
né cukrovinky ukryté v pokladu. Na 
závěr  všichni malí využili možnosti 



Světelský zpravodaj červen 2010 strana 12 strana 13 červen 2010 Světelský zpravodaj 

ZŠ Lánecká versus mimozemská civilizace

Ve čtvrtek 13. května v 18 hod. byla 
pořádána základní školou v Lánecké uli-
ci akademie, a to za mimořádným úče-
lem. Totiž přesvědčit naše zelené souse-
dy z vesmíru, aby jen tak nemávli rukou 
(či chapadlem?) nad planetou Zemí 
a neodepsali ji k jednorázové likvidaci. 
Děti musely použít veškerou svou vyna-
lézavost, aby dokázaly, že Země je ještě 
pořád plná lásky, přátelství a hravosti, 
a tudíž není tak úplně k zahození.

Vystoupení se zúčastnila téměř celá 
škola, od malých plachých prvňáčků až 

po zkušené deváťáky. Program předsta-
vení byl tedy velice pestrý. Každý divák 
si tak ten večer v sále nabitém k prask-
nutí (a to doslova a do písmene) mohl 
najít to své pravé ořechové.

Babičky jen tak tak nevyskočily 
nadšením ze sedadel, když na jevišti 
dívky z osmých a sedmých tříd zatanči-
ly tanec jejich mládí – charleston. Tím 
ale tancování na akademii ani zdaleka 
neskončilo! Diváci se mohli těšit ještě 
na vesmírný tanec děvčátek z prvního 
stupně a na aerobikovou sestavu zná-

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

klubovny

Program na 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: 1. června - keramika (květináč)
 8. června - keramika (slunce)
 15. června - keramika (přívěsky)
 23. června - pletení z pedigu
pátky:  4. června - modelovaní šnečci
 11. června - letní svícen
 18. června - zlatá rybka pohádková
 25. června - strašáčci (zápich)

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

sobota 19. června - výlet ke Dni otců

Program na prázdniny: výlety společně s MC 
Ledňáček sledujte www.lednacek.ledecns.cz

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

prohlédnout si opravdový hasičský 
vůz zblízka, každý se dostal až do jeho 
kabiny. Tak skončilo veselé dopoledne 
s pálením čarodějnic v Mateřské škole 
Na Sídlišti. 

Text a foto: jív

Čarodějnice ve škole

V pátek 30. dubna se do školní bu-
dovy v Jelenově ulici slétly čaroděj-
nice všech podob, druhů a věkových 
kategorií – od čarodějnických písklat 
přes čarodějky-učnice a tovaryšky až 
po zkušené starší witches kategorie 
Magistra veškeré magie. 

Mladé adeptky čarodějnictví pod do-
hledem svých zkušených kolegyň navští-
vily všechny třídy a za pomoci košťátek 
vymetly z lidských mláďat – žáků školy 

– všechno zlobení, lumpačení, darebác-
tví, nepřístojné chování a ostatní nepra-
vosti. Poté si na chodbě školy uspořádaly 
sněm a nakonec se nechaly od některých 
lidských červíků portrétovat! Před obě-
dem školu opustily – musely se připravit 
na slavnou filipojakubskou (Valpuržinu) 
noc. Avizovaná návštěva z anglických 

Bradavic bohužel nepřiletěla – prý jejich 
košťata jsou dosud mimo provoz, jak je 
poškodil popílek z islandské sopky Ey-
jafjallajökull. Tak snad za rok. (Převzato 
z věstníku Witches tonight!)

Další informace o naší škole najdete 
na www.zskomenskehosns.cz.

Mgr. Hana Křivská, 
Mgr. Jana Krupičková

▶
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S klidem Angličana

Příčina přítomnosti hloučku dvaceti 
žáků a dvou paní učitelek ze ZŠ Lánec-
ká se svými rodinami v pondělí 26. dub-
na u světelských skláren je objasněna 
v době, kdy sem přijíždí žlutý autobus 
Student Agency. Jedeme směr Praha, 
zde se „doplňuje autobus“ místními 
středoškoláky, a naše pouť Po hradech 
a zámcích jižní Anglie – historie a kul-
tura pokračuje přes Německo, Belgii 
a Francii. V přístavu Calais se nalodíme 
na trajekt, kterým se za hodinu a půl 
dopravíme přes La Manche. Po deva-
tenácti hodinách cesty se nám otvírají 
břehy jižní Anglie s přístavem v Doveru. 
Čtyřdenní program je nabitý, a proto 
hned, ačkoliv jsme unaveni po cestě, 
vyjíždíme „po plánu programu“, který 
nám po celou dobu pobytu zpříjemňuje 
slunečné počasí.

Úterý. Prohlídka městečka Canterbury 
a zdejší Christ Church Cathedral. Poté 
dopraveni do Hastings, ve středověku 
to bylo jedno z pěti přístavních měste-
ček, návštěva zříceniny Hastings Castle, 
promítání filmu o bitvě o Anglii v roce 
1066. Přemístění do hastingského pod-

zemí a přechod na pobřeží, kde nám byl 
ponechán rozchod. Odchod na meeting 
point, zde na nás dopadá nervozita a zvě-
davost – neurčité pocity ve chvílích, kdy 
čekáme na adoptivní maminky a tatínky, 
v jejichž rodinách budeme po dobu poby-
tu bydlet. Brzy se však naše pocity mění 
na pozitivní. V anglických rodinách jsme 
zažili spoustu zajímavých chvil a prově-
řili si své znalosti angličtiny.

Středa. Výlet do městečka Rye (ráj), 
proslaveného pašeráckým gangem. 
Střediskem pašeráctví byla restaurace 
The Mermaid Inn. Pašoval se hlavně 
tabák, alkohol a cukr. Prohlídka města, 
nalézá se zde kostel St. Mary ś Church, 
u kterého leží Ypres Tower, hrad, který 
byl používán i jako vězení nebo márni-
ce. Přemístění na Leeds Castle, který 
je jedním z nejznámějších, největších 
a nejkrásnějších hradů Anglie. Exkurze 
hradu, prohlídka zdejších zahrad a pří-
rodního bludiště.

Čtvrtek. Příjezd k Long man (obrys 
těla v trávě, není známa příčina tohoto 
úkazu). Výlet do Brightonu, dříve byl 
malou rybářskou vesnicí, pak se stal 

mé večerníčkové melodie. Nechyběl 
samozřejmě ani veleúspěšný street-dan-
ce a malá pozornost mužskému publiku 

– břišní tance! Na akademii dokonce 
hostovala i brodská taneční skupina 
Tendenc se dvěma bývalými žákyněmi 
ZŠ Lánecké.

Pro milovníky cizích jazyků byla 
připravena anglická verze pohádky 

O veliké řepě a příznivce kung-fu zajisté 
potěšila Barbora Sadílková, která své 
umění předvedla v boji s mimozem-
ským škůdcem.

Slzy smíchu, které vyvolala zábav-
ná videa, kde si své role střihli mimo 
jiné i učitelé, střídaly slzy dojetí. Snad 
všechny maminky (a místy i tatínkové) 
sáhly po svých kapesnících, když na je-
višti zazpívaly sbory prvního či druhého 
stupně.

Třeťáčci se blýskli svým představením 
o Janu Ámosi Komenském a diváci si 
mohli vyslechnout i recitaci mnoha ver-
šů, básniček a mnohé další. Deváté třídy 
se rozloučily se školou písní, ve které ji 
utvrdily, že na ni a na sebe budou vždyc-
ky s úsměvem vzpomínat.

Akademie se ovšem neobešla bez 
několika obětí. O život přišly dvě upo-
vídané sousedky, kung-fu bojovnice 
a pan školník byl nechán UFU napospas. 
Naštěstí byli mimozemšťané dětmi tak 
okouzleni, že za pomoci vitalizačního 
přístroje vrátili život všem postiženým 
a pana školníka vydali nepoškozeného 
zpátky.

Režisérem celého představení s pra-
vým názvem Blízká setkání třetího dru-
hu aneb UFO ve škole byl František Ša-
fránek, učitel českého jazyka a dějepisu. 
S celou akcí měl spoustu práce a starostí 
a za jeho umělecký počin mu patří velký 
dík jak ze strany diváků, tak ze strany 
účinkujících. Potlesk, který otřásal na 
konci vystoupení celým sálem, patřil 
zaslouženě i jemu.

„Je skvělé také se jednou ukázat před 
lidmi a ulít se ze školy,“ vzpomíná na 
vystupování Vítek Hospodka, který 

▶ ztvárnil roli Reye Korantenga z televiz-
ních novin. „Nejlepší ale na tom všem 
bylo, že jsme se sešli jako velice dobrý 
kolektiv.“

„Akademie byla moc hezká, což se dalo 
poznat i z přeplněného sálu. Jednotlivá 
představení byla senzačně a nápaditě 
propojená ufonským dějem. Tvůrcům 
bych chtěla poděkovat za krásný zá-

žitek,“ vyjádřila se bývalá žákyně po 
zhlédnutí vystoupení.

Všechno tedy dobře dopadlo. Země 
byla zachována, lidské životy zachrá-
něny a publikum pobaveno. A žáci ZŠ 
Lánecké jsou už jen plni očekávání, jaká 
překvapení s sebou přinese další akade-
mie za dva roky!

Lucie Hrochová, 9.B
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Setkání se záchranáři

kvůli „módě koupání“ lékaři propago-
vaným a vyhledávaným letoviskem pro 
zdravý přímořský vzduch. Návštěva Sea 
Life Centres s mnoha mořskými živoči-
chy, procházka k centru města a starou 
čtvrtí The Lanes. Prohlídka pobřeží 
a zábavného mola. Příjezd k Seven Sis-
ters – známým bílým křídovým útesům, 
procházka po nich.

V letošním školním roce probíhá na 
naší škole ZŠ Komenského ul. pro-
gram pro žáky 8. tříd První pomoc do 
škol. Tento program probíhá ve třech 
blocích.

V prvním bloku jsme se setkali s pra-
covnicí Červeného kříže Lenkou Ma-

chatovou, která nás seznámila s první 
pomocí při zlomeninách, krvácení, zá-
stavě dechu a srdeční činnosti. Všichni 
jsme si zkusili resuscitaci na modelu. 
Tato část se nám moc líbila. Zpestřením 
bylo také to, že jsme si vyzkoušeli na-
maskovat některá zranění, která vypa-
dala velmi věrohodně.

Ve druhém bloku k nám přijeli členo-
vé záchranné služby, paní Jiřina Čápo-
vá a pan Ondřej Semrád se záchranným 
vozem. Seznámili nás se systémem 
záchranné služby v regionu Vysočina 
a povídali si s námi o své práci v praxi. 
Závěrem tohoto bloku byla prohlídka 
vozu. Prohlédli jsme si jeho vybavení 
a vyzkoušeli si některé z pomůcek, 
např. nafukovací dlahy nebo nosítka.

Celý program zakončíme návštěvou 
hasičského sboru ve Světlé n. S.

Všem lektorům tohoto programu pa-
tří velký dík a obdiv za jejich vysokou 
odbornou úroveň a za poutavé přiblíže-
ní jejich práce.

Vojtěch Holoubek, 
Josef Kratochvíl, 8.b

Pátek. Výlet po hlavním městě Velké 
Británie. Na projití Londýna máme jeden 
den, za tuto dobu máme stihnout hlavní 
cíle. Zhlédli jsme nejznámější „atrakce“ 
jako např. Houses of Parliament, Big Ben 

– jeho hodiny jsou jedny z nejpřesnějších 
na světě, London Eye – asi největší ruské 
kolo, na jehož stavbě se podílela i ČR, 
Downing Street, Buckingham Palace, 

Piccadilly Circus, Trafalgar Square 
a Britské muzeum. Po celodenním pro-
gramu v Londýně už na nás čeká auto-
bus, aby nás dopravil zpátky do České 
republiky.

O všechny tyto zážitky bychom byli 
ochuzeni, nebýt cestovní agentury 
Student Agency a hlavně paní učitelky 
Šárky Hrůzové. Proto bychom jim chtěli 
poděkovat za organizaci celé akce.

Iva Vondrová a spol., 7.a, ZŠ Lánecká 

Praha za odměnu

Odměnou za úspěšnou účast ve vědo-
mostní soutěži Poznej Vysočinu byl pro 
nás dvoudenní výlet do hlavního města 
Prahy. Při nástupu do autobusu jsme se 
s ostatními znali buď jen od vidění, anebo 
jsme se neznali vůbec, proto nám připa-
dala cesta dlouhá. Po příjezdu do Prahy 
jsme se ubytovali v hotelu BW Kampa, 
kde jsme se převlékli a připravili se na 
celodenní program. Jako první bod pro-
gramu jsme navštívili restauraci Vojanův 
dvůr, kde jsme všichni s radostí přivítali 
výborný oběd. Po obědě jsme se přesunuli 
do divadla Hybernia, zhlédli jsme krásný 
muzikál Baron Prášil. Měli jsme také 
možnost setkat se s herci zmíněného mu-
zikálu a prohlédnout si zákulisí divadla. 
Večeři jsme měli objednanou v Obecním 
domě, kde se nám moc líbilo a velice 
dobře jsme se najedli. Po večeři, když se 
začalo stmívat, jsme se vydali na prohlíd-
ku Prahou, při které jsme byli rozděleni na 
dvě skupiny. Prohlídka skončila a všichni 
jsme se s bolavýma nohama a velice uta-
haní rychle přesunuli do hotelu. 

Druhý den jsme se najedli v hotelu, ve 
kterém jsme byli ubytovaní a vyšli jsme 
na prohlídku Pražského hradu, Kated-
rály sv. Víta, Senátu ČR a Poslanecké 
sněmovny ČR, kde jsme se i naobědvali. 
Poté jsme se odebrali k autobusu a vy-
razili na cestu domů. Za Prahou jsme se 
zastavili i ve fast foodu McDonald‘s. Při 
návratu zpět jsme se skoro všichni už na-
vzájem znali a za tyto dva dny jsme mezi 
sebou objevili mnoho nových kamarádů. 
U Krajského úřadu kraje Vysočina jsme 
se zase rozloučili, ale krásné vzpomínky, 
zážitky a mnoho zajímavých fotografií 
nám zůstane napořád. Dvoudenní po-
znávací výlet se určitě všem líbil, a proto 
děkujeme organizátorům, že pro nás něco 
takového připravili.

Tereza Krupauerová, 
Ondřej Kratochvíl, 8. třída
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Stážistky z Vídně

Ve školním roce 2009/2010 se cel-
kem osm studentek z Wiener Kunsts-
chule vypravilo na měsíční stáže do 
světelské Uměleckoprůmyslové aka-
demie. Tři přijely v říjnovém termínu 
a pět začátkem dubna. Tuto stáž jim 
umožnila spolupráce naší Akademie 
a Wiener Kunstschule v rámci mobilit 

Pohár rozhlasu

V úterý 11. 5. a ve čtvrtek 13. 5. probíhal 
na hřišti naší školy v Komenského ulici 
Pohár rozhlasu. Soutěžili jsme v různých 
atletických disciplínách, například v běhu, 
skoku do výšky a do dálky, hodu koulí 
i míčkem. Sjelo se sem několik škol – na-
šich soupeřů. Závodů se zúčastnily základ-
ní školy z Chotěboře, Havlíčkova Brodu, 
Golčova Jeníkova a samozřejmě naše ško-
la. Můžeme se pochlubit vítězstvím mlad-
ších děvčat a starších chlapců. Budeme jim 
držet palce při dalších závodech v Třebíči, 
kam postoupili do krajského kola.

Kristýna Prokůpková, Eliška Vašáková 
za celou 9. třídu (foto: Jan Mikeš)

Čtyři stateční

Ve čtvrtek 13. května se družstvo 
mladších žáků naší školy zúčastnilo 
okresního kola dopravní soutěže mla-
dých cyklistů, která se letos konala 
v Havlíčkově Brodě na ZŠ Nuselská. 

Naši čtyři stateční – Simona Kubíko-
vá, Iveta Žemličková, Martin Krajanský 
a Marek Rázl – se  nezalekli velkého 
ranního deště, testů z pravidel silničního 
provozu, jízdy zručnosti, zdravovědy, 
ba ani dvoukilometrové jízdy na kole po 
městě v běžném provozu a po náročném 
dopoledním klání obsadili pěkné 4. místo. 
Gratulujeme.

Za ZŠ v Komenského ul. 
Mgr. H. Štercová

Žáci ZUŠ v Brně

Je právě středa 19. května, pár minut po 
osmé hodině ranní. K základní umělecké 
škole ve Světlé n. S. ze všech stran míří 
děti. Ne, nepořádá se tu sraz mladých zá-
školáků, ale skupina dětských hudebníků 
společně s pedagogickým a rodičovským 
doprovodem míří do Brna, a to za úče-

lem společného koncertování. Má totiž 
v Brně svou spřízněnou školu Vítězslavy 
Kaprálové a není to zdaleka poprvé ani 
naposledy, co se takto setkávají. 

Po dvou hodinách kodrcavé jízdy v au-
tobuse po dálnici, která silně připomíná 
cestování na traktoru, zastavují u budo-
vy umělecké školy. Tam je již vřele vítá 
její zástupkyně paní Helena Jankovská 
a zve je dovnitř, kde na žáky čeká chutné 
občerstvení. To po náročné cestě každý 
rád uvítá. 

Světelský zájezd nejprve čeká pro-
cházka po Brně. Nadšení výletníků 
a paní zástupkyně – dříve se živící prací 
průvodce – nedokáže zkazit ani deštivé 
počasí. Navštěvují výstavu loutek, pro-

hlížejí si proslulého brněnského kroko-
dýla a ochutnávají palačinky. 

V 17 hodin začíná koncert. Ještě před-
tím má ale každý příležitost dopilovat 
maličkosti a zvyknout si na pódium. 
Nervozita ovládá dušičky umělců svě-
telských i brněnských. A už to začíná! 

Hostům – tedy Světelákům – patří prv-
ní část koncertu a po nich předvádějí 
své umění brněnské děti. Ten večer za-
znívá mnoho líbivých melodií. Mladší 
i starší žáci se postupně dotýkají svých 
nástrojů a nezasvěcený by řekl, že jim 
po dobu svého hraní propůjčují život. 
Každý výstup je odměňován bouřlivým 
a jistě zaslouženým potleskem. Klavír, 
flétny, saxofony, trubka, housle, akor-
deony a kytary – s tím vším umějí děti 
čarovat!

Jeden krásný zážitek má „ZUŠka“ za 
sebou a teď už jenom odpočítává dny, 
než se situace obrátí a Brno vyrazí za 
nimi. 

Lucie Hrochová

programu Leonardo da Vinci. Naváza-
ly tak na dva pobyty českých studentů 
ve Vídni v roce 2008 a 2009. 

Cílem pobytu bylo vyzkoušet práci 
s různými materiály v našich dílnách 
a ateliérech. Zájem byl především 
o práci se sklem a umělecké kame-
nosochařství. Všechny účastnice si 
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Projektový den 
v ZŠ Komenského

Školní projekty mají v současné výuce 
nezastupitelné místo: doplňují výuku 
zábavnější formou, pomáhají vytvářet 
důležité návyky pro týmovou spolupráci, 
podporují samostatnost, tvořivost a logic-
ké myšlení.

V našem vzdělávacím programu je 
i projekt s neobvyklým názvem Rozvrh 
naruby. Při tomto projektu se ruší bariéry 
tříd a žáci z celého druhého stupně si 
svůj denní program vybírají sami, a to 
z předmětů, jejichž názvy jsou pečlivě 
zašifrované. Například žák, který si 
zapsal do rozvrhu „Rhapsody in blue“ 
neměl hudební výchovu, ale překvapivě 

se účastnil pokusů z chemie, „Kdo dřív“ 
byl zábavný zeměpis a bojová hra se pro 
změnu ukrývala pod názvem „Vlajková.“

A tak pátek 21. 5. byl dalším školním 
dnem, kdy žáci opouštěli školu zase o ně-
co chytřejší a jistě i spokojenější. 

Mgr. Jiřina Dvořáková 
vedoucí projektu

musely dopředu připravit umělecké 
koncepty své práce, kterou zde posléze 
realizovaly. 

Děvčata si vyzkoušela hutní tvaro-
vání a broušení skla, malbu skla, jeho 
rytí, a velmi je zaujala tvorba vitráží. 
V Kamenosochařském středisku Lip-
nice nad Sázavou si vlastníma rukama 
vysekala podle svých návrhů pískovco-
vé plastiky. 

Na konci pobytu si každá účastnice 
stáže odvezla kromě zážitků a certi-
fi kátu o absolvování stáže také řadu  
povedených prací. Vybrané práce ra-
kouských studentek bude možné spat-
řit na 5. ročníku výstavy Sklo, kámen, 
keramika, která proběhne na přelomu 
září a října v prostoru galerie Umělec-
koprůmyslové akademie ve Světlé. 

-mš- Studentka Wiener Kunstschule 

Majáles

V pátek 7. května se v odpoledních 
hodinách a večer v zámeckém parku 
uskutečnil již druhý ročník student-
ského Majálesu.

Již od začátku dne jsme si přáli, aby 
bylo hezky – a tak se také stalo. Chví-
lemi to vypadalo, že nás vyžene nemi-
losrdný déšť, ale nakonec se počasí ▶
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Bali – zážitky z jižní polokoule

(dokončení)
Botanická zahrada Bedugul
Ve vnitrozemí ostrova nedaleko jeze-

ra Bratan se nachází známá botanická 
zahrada Bedugul, jinak také místním 
názvem Kebun Raya Eka Karya. Je 
to místo, které rozhodně stojí za ná-
vštěvu, a my se rozhodujeme mu také 
věnovat náš čas. 

Vyrážíme brzy ráno nasmlouvaným 
mikrobusem, s jehož šoférem jsem se 
před pár dny seznámil na ulici. Dlou-
hou dobu kličkujeme hustým provo-
zem jižní intenzivně osídlené části 
kolem Denpasaru. Asi po dvou hodi-
nách se dostáváme do oblasti rýžových 

teras na jižních svazích hor. Vzhledem 
k tomu, že krajina je nesmírně foto-
genická, zastavíme zde a zvěčňujeme 

tuto symbiózu krajiny a zemědělství 
na paměťové karty našich foťáků.

Botanická zahrada Bedugul vznikla 
v roce 1959 a má rozlohu přes 150 ha. 
Nachází se tu 1200 různých druhů 
rostlin a přes 320 různých druhů orchi-
dejí. Součástí je také růžová zahrada 
a několik rozsáhlých skleníků. Terén 
zahrady je členitý, protkaný asfaltový-
mi stezkami i zpevněnými chodníky. 
Místy zde volně pobíhají opice. Vyso-
ké stromy kryjí většinu cest, a tak pro-
cházení je velice příjemné,  přestože se 
opírá slunce. 

Nedaleko je krásné jezero Bratan.  
Ovšem když k němu dojíždíme, počasí 

Z domova pro seniory

Ve středu 5. května bylo u nás opravdu 
rušno. Dopoledne někteří naši klienti 
navštívili výstavu Světelských výtvarní-
ků amatérů a zároveň se zúčastnili Dne 
zemědělce, který pořádala Česká země-
dělská akademie Humpolec – pracoviště 
Světlá n. S. Odpoledne se v našem do-
mově konala Kavárnička, hudebně nám 

Na Dnu zemědělceZ naší Kavárničky

ji tentokrát zpříjemnili svými písnička-
mi pánové Josef Čech a Jaroslav Hroch. 

Ve čtvrtek 6. května 2010 se v rámci 
Univerzity slunečního věku uskutečnila 
přednáška paní Jany Vejsadové na téma 
Vliv hudby na paměť – tóny zdokonalují 
i léčí.

Ve dnech 13. a 14. května se v našem 
domově již poněkolikáté uskutečnily 
praktické maturity studentek z míst-
ní střední školy – obor pečovatelství. 
Všichni maturanti u nás zvládli praktic-
kou maturitu s přehledem, a velmi jim 
přitom pomáhali naši klienti, za což jim 
touto cestou moc děkuji.

V sobotu 15. května nás přišly svými 
písničkami potěšit děti pod vedením 
paní MUDr. Brhelové. 

Text a foto: Lucie Coufalová
sociální pracovnice

umoudřilo. Díky tomu se zde sešel 
hojný počet lidí, který odhadujeme tak 
na 300 účastníků.

Jako první vystoupila velmi známá 
havlíčkobrodská kapela El‘brkas a hned 
po ní chotěbořská kapela Defragment. 
Skupina Coca Cora Company byla třetí 
a světelská kapela Adrien, pro kterou to 

bylo její poslední vystoupení, načínala 
krásný páteční podvečer. Další skupina 
byla FullSTOP. Jako předposlední se 
nám představili kluci z Absolute Zero 
a večer ukončila kapela NoVoVeSKA.

Podle organizátorů byla celá tato akce 
velmi zdařilá, ale nebylo by tomu tak 
bez našich sponzorů, kterým děkujeme. 

Jsou to město Světlá n. S., Rebel, APS 
Světlá n. S., ProfiSUN, Občerstvení 
U Havlů, Pekárna Brokl, pekárna v Ha-
brech, lékárna Viola, drogerie Holoubek 
a Galatex.

Za organizační tým 

Barbora Karlíková, II. G

▶

Brodění tropické řeky
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se kazí a začíná tropický liják. Otvírají 
se nebeská stavidla a za chvíli je všude 
po kotníky vody. Škoda, v takovém po-
časí se chrám Pura Ulun Danu Bratan 
na březích jezera navštívit a fotit nedá. 
Tak aspoň sedám do místní občerstvo-
várny a degustuji balijskou kávu, což 
je rovněž příjemný zážitek.  

Cesta do deštného pralesa
Předposlední den našeho pobytu 

chceme vyrazit prozkoumat nefalšo-

vaný deštný prales. Rozhodně ovšem 
nechceme využít nabídku místních 
cestovek, které nabízejí zaručené dob-
rodružství v „nefalšovaném pralese“. 
Zkouším se tedy domluvit s naším již 
známým řidičem, který nám již dva-
krát vyšel vstříc v poznávání ostrova. 
Nabízí, že má známé v jedné vesnici 
na západě ostrova a že není problém 
tam zhruba za tři hodiny dojet. To se 
nám zdá zajímavé, a tak před sedmou 
ranní vyrážíme. 

Kolem desáté jsme na místě. Cesty 
zde končí, dále se dá jít jen po vy-
šlapaných pěšinách. Náš řidič nám 
domlouvá doprovod místního mladíka, 
který sice nemluví anglicky, nicméně 
v pralese se dobře vyzná, má mačetu 
a provede nás po zajímavých místech. 

Cesta nejprve vede podél rýžovišť 
po břehu kanálu, který sem z vnit-
rozemí přivádí vodu. Po půl hodině 
se cesta stává náročnější, vegetace 
houstne, vlhkost vzduchu se zvyšuje. 
Místy nezbývá, než použít mačetu. 
Pomalu se dostáváme na palouk, kde 
nacházíme oltářík jednoho z místních 

bůžků. Chvilka odpočinku a už se 
zase po bahnité cestě prosekáváme 
dále. Vysoké stromy, liány, pestré kvě-
ty, houby různých tvarů a barev, zpěv 
ptáků, prostě paráda. Občas je nutno 
přebrodit nějakou řeku, vody je tak 
nad kolena a dno kamenité. Není zbytí 
a trekovky se sice trochu promáchají, 
ale lepší mokrá bota, než vymknutý 
kotník. 

Asi po dvou hodinách měníme směr 
a začínáme se vracet. Cesta vede ko-

rytem řeky, kde se nemusíme složitě 
proplétat mezi hustou vegetací. A vo-
da není studená, v botách příjemně 
čvachtá a osvěžuje. Pomalu se otvírají 
výhledy na kopce pokryté pralesem 
a to stojí opravdu za to. Před námi 
vidíme vesničky obklopené rýžoviš-
ti, žádné turistické komplexy, prostě 
paráda. 

Tak tenhle výlet stál rozhodně za 
to, libujeme si při zpáteční cestě 
při prohlížení fotek z nitra balijské 
džungle. Někdy se vyplatí trocha toho 
trmácení. 

Botanická zahrada BedugulKvěty orchidejí v botanické zahradě

Hustá vegetace pralesa

Místo závěru
Stojím v lehkých kalhotách a trič-

ku s krátkým rukávem s padákem 
na zádech a kloboukem na hlavě na 
benzínce u Humpolce. Všude kolem 
hromady mokrého sněhu, který se mi 
ze všech stran valí do sandálů. Čekám 
na kamaráda, který pro mě jede. Lidé 
se na mě koukají jako na blázna, všich-
ni jsou navlečení v zimních bundách 
a čepicích. Já kromě věcí na sobě už 
nic jiného čistého či suchého nemám. 

Ale jsem šťastný. Podíval jsem se na 
druhou stranu zeměkoule a přivezl si 
neopakovatelné zážitky. A o tom přece 
život je, nebo ne? 

Text a foto: -mš-

Vesnička v pralese

C
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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

Neděle 13. 6., 19.30
Přestupný rok (USA) 99´
Romantická komedie. V Irsku 
může na přestupný rok 29. února 
dívka požádat kluka o ruku. Co 
všechno je ochotna moderní mladá 
žena podstoupit, aby si tento 
obyčej vyzkoušela. 
Hrají: A. Adams
Vstupné: 60 Kč. 
Od 12 let

Tip na výlet

Po stopách Trčků z Lípy
Pojedete-li autem či autobusem po 

silnici č. 38 z Habrů směrem na Kolín, 
od Golčova Jeníkova až do Čáslavi bude 
vaši pozornost poutat silueta zříceniny 
hradu, viditelná po pravé straně na hře-
benu Železných hor. Je to zřícenina hra-
du Lichnice, který se právem pyšní bo-
hatou historií, vždyť během 460 let byli 
mezi jeho majiteli některé významné 
osobnosti našich dějin. Historie hradu se 
píše od roku 1250, kdy jej nechal stavět 
Smil ze Žitavy, a jeho další majitelé se 
střídali. Mezi ty nejvýznamnější patřili 
například Jan Lucemburský, Karel IV., 
který prý na hradě v roce 1370 pobýval, 
dále to byl Jiří z Poděbrad, a díky tomu 
sehrál hrad významnou roli při obklíčení 
vojsk Matyáše Korvína u Vilémova. Od 
roku 1490 byl majitelem Mikuláš Trčka 
z Lípy, ten nechal hrad přestavět na po-
hodlné šlechtické sídlo. Mocný rod Trč-
ků držel Lichnici až do roku 1555 a za-
sloužil se o vznik dnešní obce Podhradí, 
ležící přímo pod hradem. Roku 1649 byl 
hrad z rozkazu císaře Ferdinanda III. 
pobořen. Od roku 1932 vlastnil Lichnici 
Klub českých turistů a v současnosti je 
majitelem město Třemošnice. 

Pokud se na Lichnici vypravíte, budete 
mít možnost dozvědět se mnoho dalších 
zajímavých informací z bohaté historie 
hradu z úst příjemné kastelánky hradu 

Ivany Matykové, která zde vykonává 
průvodcovskou službu již téměř 20 let. 
Samotná hradní zřícenina vás překvapí 
svojí rozlehlostí a za zmínku určitě stojí 

krásné výhledy přímo z hradu. Jako na 
dlani je čáslavská kotlina a dokonce je 
vidět i Melechov. Pokud budete mít štěs-
tí na jasné počasí, spatříte Kutnou Horu 
a také hrad Bezděz, na opačné straně to 
jsou vesničky roztroušené po Železných 
horách. 

A jak se na Lichnici dostanete? Vla-
kem pojedete z Čáslavi do Třemošnice, 

kde vlak končí, a dále půjdete pěšky 
po modré a červené turistické značce. 
Nechá se jet autem z Habrů přes Vilé-
mov, Běstvinu a Třemošnici až do obce 
Podhradí. Z Podhradí je to na zříceninu 
hradu pěšky jen co by kamenem doho-
dil. Na jižním okraji obce najdete starý 
památný strom Žižkův dub. Je na něm 
připevněna informační tabule s textem: 

„Přes 600 let tu stojím u staré hradní 
cesty. Viděl jsem hrad tento stavět – jeho 
slávu – obléhání – zánik. Kéž bych se do-
čkal jen šťastných dnů příštích věků.“ 

Na severním okraji obce stojí za ná-
vštěvu skalní plošina nad hlubokou strží, 
zvaná Dívčí skála, váže se k ní několik 
pověstí z hradní historie.

Text a foto: jív
Pozn.: Některé informace byly použity 

z průvodce Vlastivědnou stezkou krajem 
Železných hor.
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Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek za-
koupených od 19. 4. do 16. 5. 

Beletrie
Francis Dick - Vyrovnaný účet
 - nová detektivka z dostihového 

prostředí, kterou autor napsal se 
svým synem Felixem

Franklin Ariana - Labyrintem smrti
 - historický román s kriminální zá-

pletkou ze středověké Anglie 
Hlaváčková Iva - Osudu neutečeš
 - psychologický román pro ženy
Lynch Sarah-Kate 

- Dědictví v Champagni 
- humorný román pro ženy o třech 
sestrách, jež se vůbec neznají

Moro Javier - Červené sárí
 - skutečný příběh mladé Španělky, 

která se provdala do Indie
Nowak Helmuth - Smrt sklízí na Krymu
 - válečný román z východní fronty

Naučná literatura
Jazairiová Pavla 
- 8 511 970 km2 Brazílie 

- cestopis z největšího státu Latin-
ské Ameriky

Říčan Pavel - Jak na šikanu
 - jak ji rozpoznat a jak na ni reago-

vat
Navara Luděk - Abeceda komunismu
 - politické pronásledování v Česko-

slovensku

Zemanová Ver. 
- Gurmánské jednohubky
 - kuchařka pro rychlé pohoštění

Knihy pro děti a mládež
Rainer Martin - Tři tatínci a maminka
 - příběhy jedné rodiny pro větší děti
Braunová Petra 

- Ema a kouzelná kniha
 - pohádkový příběh pro děti od 7 let
Kukal Petr - Hovory a hrátky se zvyky 

a svátky
 - kniha přibližuje lidové tradice 

a zvyky
Francková Zuzana - Jako Popelka
 - dívčí románek

Eva Kodýmová 

Pátek 18. 6., 17.30
Alenka v Říši divů (USA) 108´
Animovaný. Alence se podaří 
jedněmi dveřmi projít do 
ohromující a fantastické Říše divů. 
Setkává se zde s pozoruhodnými 
postavami.
Vstupné: 70 Kč. Přístupný
Česká verze

Neděle 20. 6., 19.30
Chůva v akci (USA) 92´
Akční komedie. Agent CIA zjistí, 
že být špionem je vlastně jen 
legrace v porovnání s úkolem 
pohlídat tři děti. Když jedno z nich 
stáhne z počítače supertajná data, 
nastává opravdový blázinec.
Hrají: J. Chan, L. Till
Vstupné: 70 Kč. Přístupný

Pátek 25. 6., 19.30
Exmanželka za odměnu (USA) 
110´
Akční komedie. Dostat bejvalku 
za mříže… Kšeft snů.  
Hrají: J. Aniston, G. Butler
Vstupné: 70 Kč. Přístupný

Neděle 27. 6., 19.30
Souboj titánů (USA) 106´

Dobrodružný/fantasy. Boj o moc 
staví muže proti králům a krále 
proti bohům. Boj mezi bohy může 
zničit celý svět. Perseus může 
ovlivnit osudy všech. 
Hrají: S. Worthington, R. Fiennes
Vstupné: 70 Kč. 
Od 12 let

Červenec

Pátek 2. 7., 17.30
Jak vycvičit draka (USA) 98´
Animovaný. Na dalekém severu 
žili drsní Vikingové, kteří 
odnepaměti bojovali s draky. Než 
jeden z nich přišel na to, jak si 
draka ochočit.
Vstupné: 65 Kč. 
Přístupný
Česká verze

Pátek 9. 7., 19.30
Mamas and Papas (ČR) 110´
Drama. Mozaika osudů několika 
manželských nebo partnerských 
dvojic, které v určitém zlomovém 
bodě života řeší otázky chtěného 
nebo nechtěného rodičovství.
Hrají: Z. Bydžovská, M. Issová
Vstupné: 70 Kč. Od 12 let

Neděle 11. 7., 19.30
Nezapomeň na mě (USA) 113´
Romantický. Láska zamilovaných 
musí projít silnou zkouškou 
způsobenou tragédií v obou 
rodinách.
Hrají: R. Pattison, E. de Ravin
Vstupné: 70 Kč. 
Přístupný

Pátek 16. 7., 19.30
Iron Man 2 (USA) 117´
Akční. O Iron Mana se 
vehementně zajímá vláda 
Spojených států. Nespí 
pochopitelně ani konkurence. Pro 
Tonyho Starka a jeho rodinu to 
znamená velké nebezpečí.
Hrají: R. Downey jr., G. Paltrow
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Neděle 18. 7., 19.30
Robin Hood (USA) 148´
Historický. Zapomeňte na všechno, 
co jste kdy o slavném zbojníkovi 
slyšeli a podívejte se na novou 
verzi tohoto příběhu. Ta je temná, 
jak temný byl raný středověk.
Hrají: R. Crowe, C. Blanchet
Vstupné: 65 Kč. 
Od 12 let
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Svátek hudby

V datech
 • 1982 – ve Francii se z podnětu fran-

couzského ministra kultury a infor-
mací Jacqua Langa začal slavit Svá-
tek hudby (La Fete de la Musique) 

– svátek muzikantů.
 • 1985 – na evropské úrovni se začal 

rozvíjet u příležitosti Evropského 
roku hudby.

 • 1990 – v Praze, hlavním městě teh-
dejší ČSR, a několika dalších čes-
kých a slovenských městech popr-
vé.

 • 1996 – teprve 2. ročník v ČR.
 • 2001 – poprvé ve Světlé n. S. a od 

této doby, s výjimkou roku 2007, se 
koná každoročně.

Sváteční charakter – mezinárodní 
úmluva

Svátek hudby, první hudební událost 
celosvětového rozměru, je založen na 
následujících principech:
 • Koná se každoročně 21. června.
 • Je oslavou živé hudby, která má 

zdůraznit rozsah a rozmanitost hu-
debních zvyklostí ve všech hudeb-
ních žánrech.

 • Je výzvou ke spontánní a bezplatné 
účasti, která se obrací jak na amaté-
ry, tak na profesionály.

 • Všechny koncerty jsou pro poslu-
chače zdarma. Organizátoři se za-
vazují, že tímto způsobem budou 
podporovat provozování hudby 
a živou hudbu bez nároků na zisk.

 • Je mimořádným dnem pro každý 
druh hudby a pro každé publikum. 
Musí zůstat otevřenou akcí, zdro-
jem vzájemného obohacení a po-
znání.

 • Svátek hudby je také pokud mož-
no akcí pod širým nebem, která se 
koná v ulicích, na náměstích, v par-
cích… Je to příležitost poskytnout 
nebo mimořádně otevřít veřejnosti 
místa, která nejsou tradičně místem 
konání koncertů: muzea, nemocni-
ce, veřejné budovy…

Z internetu zpracovala
Zdena Horní

ABBA STARS

Jednou z nejvíce obdivovaných, ale 
také napodobovaných skupin vůbec 
(a popových obzvláště) je ABBA. Zná-
mé švédské kvarteto, legenda sedmde-
sátých let má stovky revivalových násle-
dovníků. Pražská skupina ABBA Stars, 
která oslavila na podzim loňského roku 
pětileté výročí svojí existence, se stala 
jedním z nejúspěšnějších.

Tvoří ji profesionální hudebníci, které 
svedlo dohromady náhodné setkání při 
studiové práci, ale hlavně láska k písním 
švédské skupiny, jejíž písně jako Dancing 
Queen, Mamma Mia, S. O. S. jsou dodnes 
celosvětovými hity a jsou řazeny do zlaté 
pokladnice populární hudby.

Neuvěřitelná fyzická a hlasová podob-
nost členů skupiny s opravdovou skupinou 
ABBA rozhodla, že skupina nastudovala 
třicet písní slavných Švédů a celkovou 
image doplnila o čtyři sady přesných kopií 
kostýmů, ve kterých ABBA vystupovala. 

C
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Soutěž Zpěváčci

Dětský folklorní soubor Škubánek se 
pravidelně účastní krajské soutěže Zpě-
váčci ve zpěvu lidových písní. Letos naše 

Také na pódiové ztvárnění je kladen velký 
důraz, a tak si na své přijde každý fanou-
šek a milovník originálu.

Do této doby ABBA Stars odehrála 
přes 600 koncertních vystoupení u nás 
i v zahraničí a získala si respekt fanoušků 
i kritiků. Na svém kontě má 2 CD, mnoho 
televizních vystoupení a několik zajíma-
vých cen – ta poslední je z podzimu 2009 
ze soutěže nejvěrnějších dvojníků na světě 
francouzské televize FT 1. Soutěž sledo-
valo 70 mil. lidí. Jako důkaz, že koncert 
ABBA Stars je opravdovou a dokonalou 
kopií koncertu legendární čtveřice, slouží 
i to, že skupina byla na základě nahrávek 
pozvána do Švédska, odkud skupina 
ABBA pocházela, na přehlídku ABBA 
revivalů, a na oficiálních světových strán-
kách této skupiny má v konkurenci třiceti 
revivalů z celého světa jedno z absolutně 
nejlepších hodnocení.

Obsazení ABBA Stars: Dan Dobiáš 
– kytara, zpěv, Michal Vaněk – klávesy, 
zpěv, Tereza Slouková – zpěv, Beatrice 
Todorová – zpěv, základní sestavu dopl-
ňují: Jiří Urbánek – basová kytara, Míra 
Čížkovský – bicí, vokalistky Zuzana Do-
skočilová a Nikol Davídková.

Z webových stránek zpracovala
Zdena Horní

Muzeum Světelska

Stálé expozice Historie města, Vý-
znamné osobnosti, Kamenictví na 
Světelsku a nově Sklářské Světelsko

Vlastivědný spolek Světelsko jako pro-
vozovatel muzea upozorňuje na změnu 
provozní doby:

duben – červen, září
víkendy  10 – 12 a 13 – 16 hod.
červenec a srpen
úterý – neděle 10 – 12 a 13 – 16 hod.
Hromadné výpravy kdykoli po objed-

nání na tel. 737 503 692
Vstupné: 
dospělí 30 Kč, děti do 15 let 10 Kč

město reprezentovali: Anička Straková 
(6. třída), Honzík Bílek (4. třída) a Jaruška 
Straková (3. třída). Nejúspěšnější byla Ja-
ruška, protože přivezla krásnou stříbrnou 
medaili ve věkové kategorii do 9 let. Jaruš-
ku slyšeli diváci nejen na koncertě vítězů 
Zpěváčků 2010 v Jihlavě, ale i na světelské 
oslavě Dne matek, kde vystupoval i celý 
Škubánek.  Blahopřejeme.  epe

Stříbrná Jaruška

Pasování prvňáčků
Koncem května proběhlo v městské 

knihovně slavnostní pasování světel-
ských prvňáčků na čtenáře. Dárky pro 
děti tentokrát připravili klienti sociál-
ního centra, kterým touto cestou ještě 
jednou děkujeme.  

J. R.
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rozhovor měsícerozhovor měsíce
Věznice ve Světlé nad Sázavou si 

v těchto dnech připomíná desetileté 
výročí od svého založení. S novou ře-
ditelkou, Gabrielou Slovákovou, jsme 
si povídali o současném vězeňském 
systému, o plánech do budoucna, ale 
i o spolupráci města a věznice. 

- Již nějakou dobu působíte ve své nové 
funkci jako ředitelka světelské věznice, ale 
mnoho obyvatel Světlé tento fakt zatím 
nestihlo zaznamenat. Mohla byste se tedy, 
prosím, našim čtenářům na začátek tro-
chu představit?

Já se jim ani moc nedivím, že to nevě-
dí, protože vězenství není zas až taková 
zájmová oblast. Jmenuji se Gabriela Slo-
váková, pracuji ve světelské věznici od 
1. února 2010, to znamená necelé čtyři 
měsíce. Přišla jsem z Generálního ředitel-
ství, kde jsem měla na starosti zahraniční 
vztahy a public relations. Řekla bych, že 

jsem procestovala půl světa. Viděla jsem 
spoustu vězeňských zařízení, ať už v Ev-
ropě nebo v Americe. Takže přináším 
takovou tu mezinárodní zkušenost a při-
náším znalosti prostředí Generálního 
ředitelství a celkově metodickou činnost 
z Prahy. Myslím si, že hlavně tímto mohu 
být přínosná. Na druhou stranu jsem ráda, 
že mohu pracovat na takovéto prestižní po-
zici, je to ženská věznice a pracuje tu skvě-
lý tým lidí. Máme v současné době 188 
zaměstnanců a 700 odsouzených. Budu se 
snažit hýbat věcmi kupředu a pokračovat 
v dobré práci bývalých ředitelek. 

- A máte nějaké konkrétnější plány, co 
byste zde ráda změnila?

Konkrétnější plány určitě mám. Spo-
lupracujeme s několika zaměstnavateli, 
abychom minimálně udrželi v době krize, 
ne-li zvýšili, procento zaměstnaných od-
souzených žen. Co nás trápí nejvíce, je 

počet tzv. tabulkových míst, které fungují 
ve státní správě, což je počet zaměstnanců 
věznice. Přicházím s tím, že budu bojovat, 
aby se tento počet rozšířil. Máme nedo-
statek zaměstnanců na obrovský počet 
odsouzených, který se nám navyšuje od 
počátku fungování věznice. Tehdy zde 
bylo v plném provozu nějakých 250 až 
300 odsouzených, nyní je jich 700 a počet 
zaměstnaných lidí se nám nezvyšuje. Tak-
že tady to je moje momentální priorita.

- Jak vypadá takový běžný den odsouze-
ných ve světelské věznici?

Hodně záleží na tom, zda jsou pracovně 
zařazené. Pokud jsou, tak je možné, že 
třeba v pět hodin ráno odjíždějí na praco-
viště. Pokud nejsou, tak je budíček o půl 
šesté. Potom proběhne ranní hygiena 
a následně většina odsouzených chodí do 
jídelny na snídaně, kam chodí i na oběd 
a na večeře. Máme tu také oddělení ▶
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pro tzv. pracovně nezařaditelné, což 
jsou osoby nemocné, důchodového věku 
nebo špatně se pohybující. Tak těm se 
strava donáší. Ráno je zde takový rozjezd, 
kdy se jednotlivá oddělení střídají v jídelně 
na stravě. Poté jim začínají nejrůznější ak-
tivity. Někdo chodí na výuku do školského 
vzdělávacího střediska, poněvadž ze záko-
na máme povinnost poskytovat vzdělání 
základní školy, pokud nemají ukončené 
základní vzdělání. Máme tu i středoškol-
ské obory, výuční a maturitní. Toto je 
režim pro jednu skupinu. Další skupina 
odjíždí do zaměstnání. Některé odsouzené 
pracují v tzv. vnitřní režii, což znamená, 
že pracují pro věznici. Uklízí tu, vaří v ku-
chyni a podobně. Potom následuje oběd 
a odpolední aktivity. Když přijde nově od-
souzená do věznice, tak si při nástupu určí, 
co by ráda dělala přes den a má podle toho 
nastavený program zacházení. Může tedy 
například chodit do nějakého zájmového 
kroužku nebo chodit do školy, anebo jezdit 
do zaměstnání. Pak podle tohoto rozvrhu 
probíhají různé terapie, kroužky, vyšívá-
ní, šití panenek pro děti v nemocnicích 
a podobně. Je tu spousta zájmových ak-
tivit, co si jen dokážete představit. Máme 
svoji hudební skupinu, která vyjíždí s tzv. 
komponovaným programem do okolních 
měst, aby šířila osvětu z oblasti vězenství 
a varovala mládež před tím, aby se do 
takového zařízení dostala. Tento program 
je mimo jiné velmi úspěšný. Průběh dne 
zde probíhá u každého individuálně pod-
le toho, jakými směry je zařazen a také 
podle ostrahy. Máme samozřejmě několik 
typů ostrahy od dohledu až po ostrahu 
zvýšenou, což nám určuje soud. Každá 
tato skupina má svoje specifika, má svoje 
zákonné podmínky, které musíme dodržet. 
Pak máme také svoje členění podle toho, 
jak moc dotyčné „zlobí“. Takže, když 
dodržují to, co mají, tak se z nejhorší třetí 
skupiny mohou dostat do první a zase se 
jim trošičku uleví v jejich režimu. Večer 
končíme večeří a večerkou. 

- Vím, že se konalo například několik 
výstav prací odsouzených žen pod záštitou 
města. Jaká je spolupráce mezi světelskou 
věznicí a městem?

Spolupráce je perfektní. Já samozřejmě 
mohu hodnotit jen z pohledu čtyř měsíců, 
co jsem tady. Ale znám paní starostku, se 
kterou jsem měla tu možnost se seznámit 
na radnici a na výstavě Pomlázka za 
mřížema. Díky této výstavě odsouzené 
ženy prezentovaly díla ze své volnočaso-
vé aktivity. Myslím si, že konkrétně toto 
byla úspěšná akce. Místní občané mohou 

vidět, že zde odsouzené ženy jenom 
neleží a nenudí se, ale že dělají spoustu 
záslužné činnosti. Odsouzené ženy např. 
vyrábějí loutky a následně hrají divadlo 
v mateřských školách. Takže i tato část 

byla na výstavě prezentována. Jinak od 
prvopočátku vzniku věznice je spolupráce 
s městem velmi dobrá. Odsouzené dělají 
spoustu práce pro město, například uklízí 
ulice, pečují o zeleň ve městě a celkově 
pomáhají Technickým službám. Pořádají 
se společné kulturní akce, na které zá-
stupce města do věznice zveme. Důležitý 
je také fakt, že spousta Světeláků a oby-
vatel z okolních vesnic a městeček jsou ve 
věznici zaměstnáni. Takže propojení mezi 
městem a věznicí je velmi úzké a úspěšné. 
Paní tisková mluvčí kýve, protože ví, že se 
tato informace zakládá na pravdě. Nejen 
mé čtyřměsíční pozorování, ale i deset let 
fungování věznice ve Světlé dokazují, že 
je to opravdu dobrá spolupráce.

- V těchto dnech slaví světelská věznice 
výročí deseti let od svého založení. Vy jste 
na postu ředitelky pouhé čtyři měsíce. Ale 
i přesto, jak byste zhodnotila ten desetiletý 
vývoj?

Je to vývoj v několika směrech. Na 
počátku byly šílené potíže při přebudo-
vání školy v přírodě na vězeňské zařízení, 
protože ani zdejší budovy, ani prostředí 
nebylo typické pro věznici. Stálo to spous-
tu peněz, projektování a úsilí, aby zde 
věznice vůbec mohla vzniknout. První 
paní ředitelka, doktorka Kalivodová, měla 
opravdu těžkou práci. Od náboru prvních 
zaměstnanců přes stavební úpravy. Byla 
tady pracovní četa, pohybovali se tu muži 
jak odsouzení, kteří pomáhali na výstav-

bě, tak normální dělníci. Do toho se při-
vážely první odsouzené ženy. Bydleli tu 
stále nájemníci, kteří měli ve správě školu 
v přírodě. Takže odstěhovat nájemníky, 
vybudovat ubytovnu pro zaměstnance, 
ubytovací prostory pro odsouzené a uhlí-
dat režim za plného provozu, muselo 
být příšerně náročné. Postupně ustávaly 
budovací práce, ale zase narůstal počet 
odsouzených, takže se museli přijímat 
noví a noví lidé. Ti však byli tady z okolí 
a neměli žádné zkušenosti s vězeňstvím. 
Málokdo byl z jiné věznice, kdo by uměl 
vězeňský režim, pravidla, vnitřní nařízení 
a všechny zákony. V tomto ohledu to mu-
selo být také nesmírně těžké. Vybudovalo 
se zde specifické trestní oddělení matek 
s dětmi, které před tím nikdo v České 
republice neměl. První fáze musela být 
velmi motivující, ale velmi náročná. Poté 
zase začaly růst stavy odsouzených, které 
byly před těmi čtyřmi až pěti lety okolo 
pěti set. Za další paní ředitelky se tedy bu-
dovalo zabezpečovací zařízení, budoval 
se kamerový systém, budovala se vnější 
zeď a veškerá elektroinstalace. Takže 
zase stavy a do toho práce s odsouzený-
mi. Bývalá paní ředitelka například zase 
hodně rozvíjela mezinárodní spolupráci 
a zajistila spoustu dalších kontaktů do 
zahraničí. Já jsem převzala zařízení, kde 
už je vše nejdůležitější dostavěno. Ale 
zase máme málo zaměstnanců a počet 
vězňů je na historickém maximu. Pro mě 
tedy budou zase problémy v tomto směru. 
Musíme sem všechny umístit, ale zároveň 
musíme dodržovat evropská pravidla 
o zacházení s odsouzenými. Zaměříme se 
na to, aby to zde mělo úroveň, aby to mělo 
nějaký smysl, abychom mohli s každou 
odsouzenou efektivně zacházet, aby do 
společnosti přicházel minimálně pouče-
ný, ne-li napravený, člověk. Při nynějších 
podmínkách je to velmi těžké. Takže 
s tímto se zase budeme muset poprat my. 

- Takže plánujete do budoucna personál-
ní změny v tom smyslu, že budete nabírat 
nové lidi na nové pozice?

Kdyby to bylo na mně, tak bych to 
takto plánovala. Ale bohužel toto musí 
rozhodnout náš nadřízený orgán, čímž 
je Generální ředitelství vězeňské služby. 
Napsala se spousta dopisů, plánů a analýz, 
které dokazují, že je to potřeba, a všichni 
tuto potřebu cítí, abychom navýšili počty 
zaměstnanců. A tím pádem bychom se 
mohli efektivněji věnovat odsouzeným. 
Uvidíme 9. června, kdy se koná schůze ko-
mise, kde se určují počty a stavy zaměst-
nanců v celé vězeňské službě. Doufejme 

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

tedy, že se to podaří a budeme moci naše 
řady rozšířit a tím zefektivnit práci, což je 
určitě potřeba. 

- Při příležitosti desetiletého výročí fun-
gování světelské věznice se nabízí další 
otázka: Kde byste ráda viděla věznici za 
dalších deset let?

Od 1. ledna 2010 platí nový trestní záko-
ník, ve kterém je spousta inovací. Hodně 
změn se týká alternativních trestů a moc 
bych si přála, aby celá vězeňská služba ne-
byla zahlcena lidmi, kteří jsou odsouzení 
ke krátkému vězeňskému trestu. Což jsou 
různé dopravní nehody, nedbalostní trest-
né činy, drobné krádeže, řízení pod vlivem 
alkoholu a podobně. Zkrátka lidé, kteří 
do věznice nepatří. Jsou to lidé, kteří sice 
něco spáchali, ale určitě by bylo prospěš-

nější, kdyby vykonali nějaké práce pro ve-
řejnost, kdyby mohli zůstat v zaměstnání 
a živit dál rodinu a být potrestáni jinak než 
odnětím svobody. Těmto lidem, když jsou 
zavření, končí běžné starosti. Vyhodí je 
z práce, často se k nim rodina obrátí zády 
nebo se přetrhají vztahy s dětmi. Strašně 
těžko se to potom napravuje. Soudy by si 
zvykly jejich rozsudky směřovat na rozsu-
dek výkon trestu na svobodě, což by byla 
například práce pro město nebo fi nanční 
pokuty, které by určitě vyhovovaly i po-
stiženým. A to právě ve věznici nejde až 
tak ideálně. Takže tím směřuji tam, aby se 
nám snížily stavy odsouzených a měli by-
chom tu jen takovou skupinu, se kterou má 
smysl zacházet a pracovat. Když někdo 
přijde na měsíc či na dva, tak než vůbec 
pochopí zdejší režim a naučí se trošku 

orientovat v pravidlech, tak už zase je na 
výstupním oddělení a už ho propouštíme. 
Naše podstata práce s jedincem, udělat mu 
individuální program a snažit se ho navést 
na správnou cestu, není možná. Hlavním 
cílem tedy je snížení počtu odsouzených, 
abychom mohli efektivněji využívat čas 
a navázání větší spolupráce s nevládními 
organizacemi, které se odsouzeným vě-
nují zejména po propuštění. Často je totiž 
pustíme před bránu a oni nemají bydlení 
a peníze. V dalších deseti letech bych urči-
tě chtěla zachovat a udržet spolupráci mezi 
městem a věznicí na dobré úrovni jako je 
doposud. 

- Děkuji za rozhovor a v nové práci Vám 
přeji mnoho úspěchů.

Šárka Nevoralová 
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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

Český den proti rakovině

Ve středu 12. květ-
na se opět konala 
v naší republice 
celonárodní sbírka 
Ligy proti rakovině. 
Za uplynulých 14 let 
se malá žlutá kytič-
ka stala symbolem 
programu boje proti 
zhoubným nemocem. 

Kytičku se stužkou červené barvy a le-
táček informující o prevenci rakoviny 
prostaty bylo možné zakoupit i u nás, ve 
Světlé. Počasí nám vyšlo, a tak náměstí 
i přilehlé ulice rozkvetly dožluta.

A jak to dopadlo? Květinová zásilka, 
to znamená všech 1 750 kytiček, byla 
Světelákům nabídnuta a na konto LPR 
Praha tak místní Česká pošta zaslala 
40 770 Kč. Výsledek, který je o 5 tis. 
vyšší než loni, vypovídá o obrovské 
snaze lidí pomoci a nebýt lhostejným 
k onemocnění, které se týká mnoha na-
šich občanů. Heslo Tiká v každé rodině 
je zde opravdu na místě. 

Díky podpoře květinových sbírek 
může LPR Praha financovat preventiv-
ně osvětové kampaně zaměřené na péči 
o vlastní zdraví, zlepšovat péči o nádo-

rově nemocné, provozovat nádorovou 
telefonní linku, organizovat dotované 
rekondiční pobyty, vydávat preventivní 
poradenské brožury a publikace, pod-
porovat výzkum, výuku a investiční 
dovybavení komplexních onkologických 
center. Bližší informace o využití sbírky 
lze získat na www.denprotirakovine.cz, 
kde bude též uveřejněna dokumentace 
letošního dne.

Posílat dárcovské SMS ve tvaru 
DMS KVET na číslo 87777 můžete do 
30. 9. 2010, cena jedné DMS je 30 Kč, 
příjemce vaší pomoci obdrží 27 Kč. Při-
spívat lze též na sbírkový účet Českého 
dne proti rakovině (č. účtu 65 000 65/
0300) do 31. 12. 2010. 

Údaje o činnosti Ligy, o přímé podpo-
ře onkologického programu a o dalších 
aktivitách tohoto občanského sdružení 
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Pozvánka

Vážení spoluobčané a farníci,
dne 25. června si vás Římskokatolická 

farnost sv. Václava ve Světlé n. S. dovoluje 
pozvat na netradiční večer, který jsme 
nazvali Poznej svůj kostel. Smyslem je 
představit kostel nejen jako místo, kde 
se setkávají věřící, ale i jako kulturní 
památku, která je bezesporu dominantou 
našeho města. Tento večer by měl symbo-
licky otevřít dveře do chrámu i lidem, kteří 
tam běžně nepřijdou. V rámci kulturního 
programu vystoupí žáci světelských škol 
a proběhne vernisáž výtvarných prací 
dětských výtvarníků, mapujících život 
farnosti. 

Doufáme, že tento večer bude i připo-
mínkou toho, že historie našeho města stojí 
na křesťanských základech, které ovlivni-
ly historický a kulturní vývoj města. 

Srdečně zveme všechny naše spoluob-
čany a věříme, že návštěva našeho chrámu 
bude příjemným zážitkem. 

Za pořadatele 
Mgr. Marek Šavel

můžete vyhledat na internetové adrese: 
www.lpr.cz.

Tato akce by nemohla proběhnout 
bez dnes již tradiční nezištné pomoci 
a ochoty studentek a studentů místní 
České zemědělské akademie a členek 
Českého svazu žen. K zajištění sbírky 
se zapojil opět Městský úřad ve Světlé 
n. S. a příspěvková organizace KyTICe.

Za všechny, kteří kytičky nabízeli, 
Vám chci moc poděkovat. Opět jste pro-
jevili svoji ochotu a lidskost a podpořili 
tuto významnou preventivní akci. Dou-
fám, že i v příštím roce naplníme motto

Kup kvítek jak sluníčko – pomoz 
aspoň maličko!

Helena Kostincová
Foto: Jaroslav Vála

Den matek se vydařil

Zahrádecká pout́

Na svátek sv. Víta již léta pořádá ob-
čanské sdružení Přátelé Zahrádky Za-
hrádeckou pouť. Letos je plánována na 
sobotu 12. června, jako obvykle od 14 
hod. Tradičně bude mše svatá s páterem 
Oldřichem Šmeralem, koncert a výstava, 
letos zaměřená na 65. výročí osvobození 
a květnové oslavy v Zahrádce. 

Jan Čihák ▶

V sérii deštivého počasí byla slunečná 
neděle 9. května milým překvapením. 
Obzvláště pro děti, které si mohly do-
statečně užít skákací hrad a nafukovací 

klouzačku připravenou v rámci oslavy 
Dne matek MO KDU-ČSL. Pěkné poča-
sí přišlo vhod i dechovému orchestru, již 
tradičnímu hostu Dne matek, který 
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▶ pod vedením pana Jána Vajo zahrál 
svým příznivcům oblíbenou dechovku 
a zahájil tak kulturní odpoledne pořá-
dané letos již podevatenácté. Všem pří-
tomným maminkám a babičkám v sále 
Společenského domu popřáli zástupci 
města starostka Ing. Lenka Arnotová 
a místostarosta Mgr. Jan Tourek a host 
místopředseda Poslanecké sněmovny 

a poslanec KDU-ČSL Ing. Jan Kasal, 
který ocenil nenahraditelnou úlohu 
maminek a babiček a připomenul, že 
podpora rodiny je prioritou v programu 
KDU-ČSL. 

Přítomným v sále a také jako podě-
kování za starost a obětavost všem ma-
minkám a babičkám předvedly dětské 
soubory připravené scénky. Nejen po-
časí, ale i úroveň vystupujících souborů 
byla výborná. 

Tradiční Den matek by však nebylo 
možno uskutečnit bez podpory jak 
zástupců města starostky Ing. L. Arno-
tové a místostarosty Mgr. J. Tourka, tak 
zástupců kulturního zařízení KyTICe 
Mgr. J. Kupčíkové a paní Z. Horní. Za 
obětavou a mnohdy nedoceněnou práci 
s dětmi a mládeží patří dík vedoucím 
kroužků a souborů: MUDr. S. Brhelo-
vé – soubor Světlo, Mgr. E. Pejchalové 

– soubor Škubánek, paní J. Štorkové 
– soubor Berušky, panu Vladimíru Hon-
kyši – bojové umění kung-fu a již zmí-
něnému vedoucímu dechového orchest-
ru J. Vajo. Technické zázemí ozvučení 
a zapůjčení aparatury zajistil Mgr. Jan 
Prášek a všechny nástrahy číhající na 
konferenciéra při uvádění a organizaci 
jednotlivých programů vystupujících 
s přehledem zvládl Ing. Michal Hošek. 
Skákací hrad a nafukovací klouzačku, 
drobné dárky – srdíčka, omalovánky 
a jiné zprostředkovala KDU-ČSL. Všem 
jmenovaným a dalším, kteří jakkoli 
přispěli k zdárnému průběhu oslav Dne 
matek, diváky nevyjímaje, srdečně dě-
kuji.

P. Mašek, předseda MO KDU-ČSL

Vystoupení Berušek
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Dostali jsme do redakce příspěvek čte-
náře, který bez větších stylistických úprav 
otiskujeme:

Jak jsem spořil s Filipem
Jistě nejsem sám a jediný, kdo propadl 

propagandě o výhodnosti penzijního či ži-
votního připojištění, aby měl človíček něco 
navíc ke stáru. Tak jsem tedy i já 1. 7. 2003 
založil životní pojištění s Filipem u PPF. 
Zavázal jsem se měsíčně posílat 300 Kč. 
Můj zaměstnavatel ale v rámci odměn 
přišel s návrhem založit pojištění s vlastní 
dotací určitých procent z mého platu. Tato 
částka není zrovna zanedbatelná. Ve výbě-
ru ovšem PPF chyběla. Rozhodl jsem se 
tedy smlouvu s PPF zrušit. Na můj dopis 
mi bylo sděleno, že musím smlouvu dodr-
žet do konce roku 2009. Budiž tedy. 

Nechá se lehce spočítat, že jsem zaslal 
89 splátek po 300 Kč, to je dohromady 
26 700 Kč. V únoru t. r. mi přišel dopis 
s výpočtem odchodného, na kterým se mi 
ježej vlasy dodnes. Výše byla spočítána ve 
výši 11 052 Kč. No to tedy byl šok. Na moje 
dotazy PPF ze začátku nereagovala vůbec, 
po několika urgencích mi bylo oznámeno, 
že situaci prošetří. Posléze mi bylo sděleno, 
že jednali podle jejich tabulek a vše je tedy 
podle nich v pořádku. 

Jak jsem spořil

Aktuálně z Pěšinek

Tak jak se blíží léto, blíží se také ote-
vření multifunkční haly v Pěšinkách, 
na kterou se od března 2009 přeměňuje 
stařičký zimní stadion. 

V květnu již měly svůj nátěr vnitřní 
stěny haly, byla dokončena montáž 
osvětlení, na svém místě bylo i bez-
pečnostní zábradlí na tribuně, budoucí 
ledová plocha měla po obvodu rámy 
připravené pro montáž mantinelů. 
Obklady sociálních zařízení v celém 
objektu byly dokončeny již dříve. 

Dokladem toho, že se v Pěšinkách 
jde do finiše je také přehledný panel 

časomíry s ukazatelem skóre na stěně 
haly. 

Jedná se o nejnovější verzi nástěnné 
časomíry značky Sport View, která 
bude informovat diváky i samotné 
hráče při hokejových zápasech. Prostě 
všichni se mají nač těšit. 

Na radnici se upřesňuje den slavnost-
ního otevření moderního zařízení, dle 
posledních informací by to měl být 
pátek 3. září. 

Text a foto: jív

Rybářské závody

Místní organizace ČRS ve Světlé nad 
Sázavou pořádala v sobotu 8. května na 
rybnících v parku tradiční rybářské závo-
dy. Celkem se zúčastnilo 80 závodníků, 
z toho čtyři ženy. Vyhrál Martin Komárek 
z Havlíčkova Brodu, na druhém místě se 
umístil Michal Bláha a na třetím místě 
Martin Kotlík, oba ze Světlé n. S.

Text a foto: Pavel Kotan

Zleva Michal Bláha, Martin Komárek 
a Martin Kotlík

▶

Pozor, změna!

Personální změna Centra pro 
zdravotně postižené v Havlíčkově 
Brodě, změny ohledně návštěvních 
hodin neplatí!

Centrum pro zdravotně postižené 
v Havlíčkově Brodě (Dobrovského uli-
ce 2915) informuje o personální změ-
ně, o nástupu nové vedoucí Bc. Aleny 
Škarkové, která nastoupila místo býva-
lé vedoucí Kateřině Babuljákové, Dis. 
Dává se na vědomí, že změna, která 
měla nastat, nenastane a budou fun-
govat dřívější návštěvní hodiny orga-
nizace CZP. Více informací lze zjistit 
na webových stránkách www.zdravot-
nepostizeni-vysocina.cz. 

Děkujeme všem klientům za po-
chopení a omlouváme se za případně 
způsobené zmatečné situace.

Návštěvní hodiny CZP Havlíčkův Brod:

 Pondělí 
  8.00 – 12.00 13.00 – 14.30
 Úterý
  8.00 – 11.00  13.00 – 14.30
  (terén, příp. objednaní klienti) 
 Středa
  8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
 Čtvrtek
  8.00 – 12.00 13.00 – 14.30 

(terén, příp. objednaní klienti)
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Pohár starostky získal FK Premium

Značnou popularitu mezi vyznavači 
malé kopané si za šest let získal turnaj 
O pohár starostky, dříve starosty Světlé 
n. S., který se hraje tradičně na umělé 
trávě sportovního stánku u ZŠ Komen-
ského a jehož pořadatelem je místní 
futsalový oddíl FK Premium. 

Do letošního klání se přihlásilo osm 
družstev, která byla ještě před jeho zahá-
jením rozdělena do dvou skupin. Trochu 
starostí pořadatelům způsobil svoji ne-
ukázněností tým Plíce Havlíčkův Brod, 
který se bez omluvy nedostavil. Všechna 
utkání tohoto družstva ve skupině B byla 
kontumována 0:3 ve prospěch soupeřů, to 
proto, aby se turnaj nemusel přelosovávat. 

Já se ale ptám, kde je mých naspoře-
ných 15 648 Kč? Je to celkem jednoduché, 
kravaťáci  s navoskovanýma hlavama tuto 
částku zcela jednoduše zkrouhli a peníze 
obyčejného člověka si drze přivlastnili. 
Nejhorší na tom ale je, že není odvolání. 
Když někdo v nějakém marketu sebere 
šišku salámu, tak ho vláčej po všech čer-
tech. Tady se ale nestane zhola nic. Po této 
zkušenosti jsem opravdu vyléčen a nechtěl 
bych být v kůži někoho, kdo by mi podob-
ný projekt nabízel. 

Je proto asi lepší vrátit se k systému na-
šich babiček a penízky si cpát do slamní-
ku, kde mi je žádný napomádovaný frajer 
nešlohne. Tímto zdravím všechny, kdo 
spoří a držím palce, aby nedopadli jako já. 
Protože si za tímto vším stojím, neváhám 
se podepsat.  Jan Košťál 

▶

Žádná smrt není zlá, 
pokud byl život dobrý.

Se zármutkem v srdci oznamujeme, že 
dne 13. dubna 2010 zemřel ve věku 88 let 
rodák ze Světlé nad Sázavou pan Hubert 
Hlídek pocházející z rodu Hlídků na Malé 
Straně. 

Dlouhá léta žil a pracoval v Teplicích 
v Čechách, přesto však svoje rodné město 
velmi často navštěvoval. 

S láskou vzpomíná rodina. Kdo jste jej 
znali, vzpomeňte s námi – děkujeme.

V obou skupinách se hrálo systémem 
každý s každým a pořadí družstev urči-
lo jejich nasazení do následujícího play 
off. Ve skupině A bylo pořadí 1. Příseka, 
2. Chlapíci Havlíčkův Brod, 3. ROSSI 
Světlá n. S., 4. Svinný. Skupina B měla 
konečnou podobu: 1. FK Premium Světlá 
n. S., 2. S. U. D. Světlá n. S., 3. Křepiny 
a poslední Plíce Havlíčkův Brod.

Následovaly vyřazovací boje play off, 
které určily konečné pořadí VI. ročníku 
turnaje.

Čtvrtfinále: Příseka postoupila bez boje, 
S. U. D. – ROSSI 3:1, FK Premium – Svin-
ný 7:0, Chlapíci – Křepiny 4:1.

Semifinále: Příseka – S. U. D po výsled-
ku 0:0 na penalty Příseka, FK Premium 

– Chlapíci 2:2 a po penaltách pořádající FK 
Premium.

Finále: FK Premium Světlá n. S. – Pří-
seka 3:2. O mužstvu, které v turnaji ob-
sadilo třetí příčku, rozhodovaly penalty 
a šťastnější v tomto rozstřelu byli Chlapíci 
z Havlíčkova Brodu, kteří na nepopulární 
čtvrté místo odsunuli futsalisty S. U. D. ze 
Světlé. A co turnaj na světelské „umělce“ 
přinesl? Především to, že poskytl doslova 
klukovskou radost ze hry šedesáti milov-
níkům stále populárnější malé kopané. 
Při závěrečném slavnostním ceremoniálu 

Světelský Wimbledon volá

Jeden z nejstarších tenisových turna-
jů neregistrovaných, Světelský Wim-
bledon, se po letech vrací k původnímu 
termínu, na poslední červnový víkend. 
Zde je tedy pozvánka pro všechny re-
kreační tenisty.

Přijďte si zahrát tenis v příjemné 
atmosféře na tenisové kurty TK Sklo 
Bohemia Světlá n. S. v Sázavské ulici. 
Jubilejní 30. ročník populárního Světel-
ského Wimbledonu na antuce se uskuteční 
26. a 27. června. Turnaj je určen pouze 
rekreačním tenistům a těm kdysi registro-
vaným, kterým byla registrace u Českého 
tenisového svazu ukončena nejméně před 
pěti roky, tedy v roce 2005. 

Na pořadu budou soutěže dvouhry 
i čtyřhry a pro ty, kteří neuspějí v prvním 
kole dvouhry, bude tradičně vypsána sou-
těž útěchy. Na turnaj není třeba se předem 
přihlašovat, prezentace bude pro všechny 
zájemce v sobotu 26. června nejpozději 
v 8.30 hod. 

jív

Kapitán vítězného družstva Martin 
Lorenc přijímá putovní pohár C
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byli nejprve oceněni nejlepší hráči turnaje. 
Brankářskou jedničkou se stal Ladislav 
Sukdolák z pořádajícího klubu, který bě-
hem celého turnaje pustil za svá záda pou-
ze tři góly. Diplom pro nejlepšího obránce 
dostal Jan Pecha z družstva Příseky a ze 
stejného týmu byl i nejlepší útočník Josef 
Hauser. Půlmetrový křišťálový pohár 
vítězům předával místostarosta Mgr. Jan 
Tourek a ocenění by si jistě zasloužil obě-
tavý Slávek Muzikář, vždyť s píšťalkou 
odřídil ke spokojenosti všech účastníků 
celý turnaj.

V dresu vítězného družstva FK Pre-
mium Světlá n. S. se v turnaji vystřídali: 
Ladislav Sukdolák, Martin Lorenc, Petr 
Lorenc, Ivo Procházka, Vít Ulrich, Lukáš 
Šikner, Bohuslav Čížek ml., Pavel Pavlovič, 
Jan Kočí, Aleš Halama a Petr Krupička. 

Text a foto: jív
Ve finálovém zápasu uniká s míčem Milan Kotěra z Příseky, zastavit se jej snaží 

Pavel Pavlovič z vítězného týmu

Špatný konec zlaté sezony

V předcházejícím čísle Světelského 
zpravodaje jsme otiskli článek Zlatá 
sezóna očima klubu.

Vedení klubu HC Sklo Bohemia 
Světlá nad Sázavou v tomto článku 
hodnotilo úspěšnou hokejovou sezonu, 
která vyvrcholila vítězstvím v kvalifi-
kaci o 2. ligu a stýskalo si na nezájem 
radnice o hokejisty úspěšného A týmu. 
Leč po památném březnovém vítěz-
ství světelských hokejistů na zimním 
stadionu v Milevsku, kde porazili TJ 

Božetice 5:2, podal výbor jihočeského 
hokejového klubu TJ Božetice protest 
pro porušení jednoho z ustanovení 
rozpisu soutěže ze strany HC Sklo 
Bohemia Světlá nad Sázavou. V tomto 
ustanovení se praví, že v kvalifikaci 
mohou nastoupit pouze hráči, kteří 
v sezoně za svůj klub odehráli alespoň 
50 procent zápasů. Vedení světelského 
hokeje toto pravidlo nerespektovalo, 
když pro zápasy kvalifikace zařadilo 
do sestavy Jana Krajíčka, který toto 

Přijetí, tehdy ještě vítězů kvalifikace, starostkou města. Zleva tiskový mluvčí mužstva 
Karel Heřmánek, trenér Milan Schlaichert, kapitán mužstva Ondřej Včela, vedoucí 

mužstva Josef Smrž a v pozadí předseda hokejového klubu Ing. Jaroslav Švorc.

nesplňoval. Proto STK Českého lední-
ho hokeje po pečlivém zkoumání všech 
podkladů na svém květnovém zasedá-
ní uznala protest Božetic za oprávněný 
a světelští hokejisté tak opět přišli 
o vítězství v kvalifikaci o 2. ligu, byť 
si ho hráči na ledě vybojovali. 

Text a foto: jív

Atleti zahájili letní sezonu

Šest atletů z tréninkové skupiny Jozefa 
Foťka startovalo v dresech Hvězdy SKP 
Pardubice 1. května na jednom z nestar-
ších atletických mítinků u nás, 56. ročníku 
Polabských závodů v Kolíně. Již tradičně 
bývá tento mítink ostrým startem mno-
ha atletů do letní sezony pod otevřeným 
nebem. Teprve šestnáctiletá Hana Ptáční-
ková potvrdila své ambice pro nastávající 
sezonu, když vyhrála stovku žen v čase 
12.97 s. Na této trati běžela také Eva Pa-
jerová a té časomíra naměřila čas 13.56 
s. Obě Foťkovy svěřenkyně běžely ještě 
300 m, když  Ptáčníková skončila s časem 
44.21 s na třetím místě a Pajerová měla čas 
45.78 s. Dorostenec Jan Zahradníček byl na 
stovce mužů devátý v čase 12.74 s a spo-
lečně se Zdeňkem Vackem byli v poli 
startujících na 400 m. Na přední umístění 
nedosáhli, když Zahradníček měl čas 
59.15 a Vacek 61.47 s. Junior Jakub Vopla-
kal házel šestikilovou koulí a nejlepší ▶
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Medaile z mistrovství Evropy

vybojovala ji v technice semi-contact 
v kategorii dívek do 15 let. Patnác-
tiletý Jan Kadlec z téže školy si ve 
stejné disciplíně v kategorii chlapců 
vybojoval stříbro a stříbrnou medaili 
si z tohoto šampionátu přivezla také 
čtrnáctiletá žákyně ZŠ v Komenské-

ho ul. Zuzana Rajdlová, i ta soutěžila 
v technice semi-kontact. 

Sport kung-fu, celým názvem Chan 
Shaolin Si a Ju Su Kung Fu se zrodil 
v daleké Číně a své kořeny má též 
v Indii a Mongolsku. Náročný je na 
disciplínu a fyzickou kondici a má 
především rozvíjet myšlení, koncent-
raci, odolnost i vůli, jeho smyslem je 
sebeobrana, odvracení reálných útoků. 
Od jeho počátků v tělocvičně základ-
ní školy v Lánecké ulici je trenérem 
Vladimír Honkyš z Golčova Jeníkova, 
který kvalifikaci učitele východních 
bojových umění získal po absolvová-
ní studia na Fakultě tělesné výchovy 
a sportu Univerzity Karlovy v Praze. 
A ke své trenérské práci ve Světlé spo-
kojeně přiznal, že většinou mívá v tě-
locvičně na padesát svěřenců ve věku 
od 5 do 18 let. Je pravdou, že někteří 
nevydrží a po čase končí, ale zase na-
stupují další. A že se práce daří, o tom 
svědčí mnohá medailová umístění 
z domácích i zahraničních zápolení. 

jív
Foro: jív (1), V. Honkyš (1)

Zleva: trenér Vladimír Honkyš a Jan Kadlec při cvičení kung-fu

▶

9. ročník turnaje 

SUD CUP
V sobotu 10. července 

se uskuteční další ročník turnaje 
v malé kopané.

Pořadatel S.U.D. Světlá n. S., 
futsalový oddíl

Začátek 8:30, 
konec 18:00 hod.

Kontakt:
Martin Bezouška 
tel. 777 827 321

www.sud.wz.cz

Pro většinu z nás jsou ve Světlé tra-
dičními sporty fotbal, hokej, volejbal, 
tenis, stolní tenis, atletika nebo cyk-
listika, zatímco kung-fu řadíme mezi 
sporty stále exotické. Přitom vyznava-
či bojového umění kung-fu, které má 
ve Světlé n. S. teprve tříletou tradici, 

přivezli z juniorského mistrovství Ev-
ropy, které se konalo koncem dubna 
v polské Bieruni, tři cenné medaile. 
Zlatou se může pyšnit třináctiletá žá-
kyně ZŠ v Lánecké ul. Bára Sadílková, 

Medailisté z polské Bieruně zleva: Zuzana 
Rajdlová, Jan Kadlec a Bára Sadílková

výkon měl 10,75 m a sedmnáctiletý 
Václav Mareš hodil oštěpem 38,30 m. Nej-
větší pozornost mítinku vzbudil výkon 
tréninkového partnera Barbory Špotákové 
Jakuba Vadlejcha z pražské Dukly, který 
poslal svůj oštěp do vzdálenosti 82,52 m 
a o čtyři a půl metru překonal limit pro 
účast na letošním atletickém mistrovství 
Evropy v Barceloně. 

Text a foto: jív

Dorostenec Jan Zahradníček běžel na 
mítinku v Kolíně 100 a 400 m
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C

Šipky

Vítězství nad Jokers Horní Cerekev 
12:6, ani prohry s Ponorkou Jihlava 
8:10 a s Tajfunem Havlíčkův Brod v pro-
dloužení 9:10 už nic nezměnily na tom, 
že Arrows obhájil 3. místo v 1. krajské 
lize Vysočiny.

V této sezoně hráči Arrows Světlá 
získali nejvíce bodů v historii klubu 
a suverénně obhájili 3. místo z loňské 
sezony. Po výkonu v Českém poháru 
UŠO (9. místo) je to skvělá tečka za 
úspěšnou sezonou. Za podporu týmu dě-
kujeme Vladimíru Trhalovi a restauraci 

Pohoda za sponzorství a za poskytnuté 
prostory pro šipková utkání, dále městu 
Světlá n. S. za dotace pro šipkový klub 
Arrows a sponzorům GLASSPO Světlá 
(broušení skla) a ADAM – Věž Skála 
(podvrty komunikací).

Hráči Arrowsu byli však v průběhu 
sezony úspěšní v turnajích konaných 
nejen v regionu, ale v celé republice. Za 
momentálně největší úspěch můžeme 
považovat 4. místo Lucie Wolfové z po-
loviny dubna na II. republikové Grand 
Prix v Olomouci. Díky tomuto výkonu 
se v září představí v nejprestižnější žen-
ské kategorii TOP 12 a navíc se nomino-
vala do kvalifi kace na mistrovství Evro-
py 2010, která se koná koncem května ve 
Valdicích. Další skvělý výkon předvedla 
Lucie začátkem května v Chrudimi na 
15. ročníku Poháru Vysočiny, kde obhá-
jila vítězství z loňského roku.

Do další sezony si přejeme, aby se 
minimálně ta minulá opakovala a úspě-
chy nejen na regionálním, ale i repub-
likovém poli přibývaly jak v kategorii 
družstev, tak i v jednotlivcích.

***
Pokud máte chuť také si zahrát šipky 

a porovnat se s nejlepšími hráči Vyso-
činy nebo si zahrát jen tak mezi sebou, 
v restauraci Pohoda jsou tři šipkové ter-
če k dispozici každý den, navíc každou 
středu pořádáme turnaje Mega Tour, 
započítávající se do celorepublikového 
žebříčku. 

Těšíme se na vás. Ať to lítá…
Ondřej Bareš

Více info na www.arrows.banda.cz

Konečné pořadí:

Družstvo Kol V VP PP P K Skore Legy Body
1. DC Ponorka Jihlava 26 23 1 0 2 0 315:154 731:427 71
2. ŠK Formanský Dravci Jihlava 26 21 1 1 3 0 320:150 722:426 66
3. Arrows Světlá nad Sázavou 26 18 0 1 7 0 262:207 621:546 55
4. Tajfun Havlíčkův Brod 26 12 2 0 12 0 244:226 589:565 40
5. Jokers Horní Cerekev 26 8 1 1 16 0 209:261 522:616 27
6. Ježkovy Voči Větrný Jeníkov 98 26 12 1 0 13 0 215:254 546:597 38
7. Cerberos Netín 26 11 1 2 12 0 203:268 525:616 37
8. DC Démons Jezdovice 26 11 1 1 13 0 255:215 599:532 36
9. ŠK Zezulkárna Jihlava 26 1 2 4 19 1 183:291 471:668 10

10. Tygři Jihlava 26 1 2 2 21 4 146:326 404:737 5

Vysvětlivky: 
V – vítězství, VP – výhry v prodloužení, PP – prohry v prodloužení, P – prohry, K – kontumace 
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Tip na knihu

V polovině května obohatila regi-
onální literaturu publikace Orlovy 
s podtitulem Kronika lesů a mládí (snad 
zbytečná je moje poznámka věnovaná 
těm, kteří by nevěděli, že Orlovské lesy 
se rozprostírají mezi Lipnicí a Hum-
polcem…). Publikaci sestavil Luděk 
Vejsada s kolektivem autorů a čtenář 
v ní nalezne například kapitoly Orlovská 
myslivna, Pomníček Jiřího Wolkera, Or-
lovy a skauting, tramping, chataření, či 
text z Pamětní knihy lesů Orlovských, 
kterou v roce 1933 založil tehdejší lesní 
správce Josef Toman, dále vzpomínky 
lesníků, obyvatel a přátel Orlov.

Knihu vytiskl Tisk Hermann & spol. 
v počtu 1500 výtisků, má 240 stran, 
přičemž polovinu tvoří obrazová pří-
loha. Množství fotografií je barevných, 
z nichž některé se zdají být poněkud 
více osobní, naopak několik černobílých 
snímků je opravdu unikátních. Na obál-
ce je barevná reprodukce obrazu Jarosla-
va Panušky Myslivna v Orlovech.  

Kniha je k dostání v turistickém infor-
mačním centru za 300 Kč.

-jv-

Vydařený 10. ročník Pohádkového lesa

O tom, že jubilejní 10. ročník akce 
Pohádkový les v Josefodole měl šikov-
né pořadatele, svědčí fakt, že i počasí 
si tam nahoře dokázali zařídit. V čase, 

kdy si u nás na Vysočině dešťové pře-
háňky každodenně podávaly ruce, přišla 
sobota 22. května a na obloze vykouklo 
sluníčko. A mělo se nač dívat! V areálu 
josefodolského koupaliště rozprostřelo 

svůj stan populární Hitrádio Vysočina, 
na pódiu se střídaly hudební skupiny 
Vánek s Fernetem a zaujmout malé 
návštěvníky se snažili například hasiči 
ze Světlé, pracovníci Stanice ochrany 
fauny v Pavlově s dravými ptáky nebo 
divadélko Mrak z Havlíčkova Brodu. Na 

hladině koupaliště byl v provozu u dětí 
populární aquazorbing, děti měly mož-
nost svézt se na koních i na čtyřkolkách, 
prostě doprovodných akcí bylo skutečně 
hodně a všechny měly u dětí úspěch. 

Ovšem tím stěžejním programem 
dnes tak populární akce je procházka 
pohádkovým lesem. Každý malý ná-
vštěvník obdržel na krk žeton v podobě 
kytičky, na který mu pohádkové bytosti 
během cesty z pohádky do pohádky za-
znamenávaly splnění úkolů. Děti měly 

Došlo po uzávěrce

Zatloukání hřebíků 

Čerti byli v Josefodole mírumilovní
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například možnost se přímo zapojit do 
děje pohádky O veliké řepě, zacvičit 
si společně se Spejblem a Hurvín-
kem, zkusit si zatloukání hřebíků pod 
dohledem oblíbené dvojice Pat a Mat, 
u Červené karkulky si zkusily zašít 
břicho nenasytného vlka, v předpeklí si 
s čerty zahrály kuželky. V lese nechyběl 
Shrek a pochopitelně ani vodníci, kteří 
již neodmyslitelně k Josefodolu patří. 

Děti si u nich zkusily svoji šikovnost při 
chytání rybiček na udici. Po absolvování 
celé pohádkové cesty čekalo na všechny 
v areálu koupaliště bohaté občerstvení 
a hladem a žízní netrpěli ani dospělí. 
Pořadatelé zkrátka tradičně mysleli na Tahal dědek řepu

Šikulové Pat a Mat
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všechny, proto má Pohádkový les v Jose-
fodole takovou popularitu. V posledních 
letech se tam sjíždějí návštěvníci téměř 
z celého okresu, a to je pro pořadatele 
vedle spokojenosti všech návštěvníků 
největší odměnou. 

O to, aby se všem v Josefodole líbilo, 
se postaralo 68 pohádkových bytostí 

a k tomu dalších 53 pracovitých pořa-
datelů. Všem je třeba poděkovat, stejně 
jako těm, kteří jim pomohli. Hlavním 
pořadatelem byl Svaz zahrádkářů 
a ochránců přírody Josefodol za podpo-
ry města Světlá n. S.  

Text a foto: jív
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• koberce, korky
• lina různých šíří, PVC
• kusové koberce 
• stropní podhledy
• plovoucí podlahy
• podlahářské práce 
• návrhy, realizace
• rozvoz
• nejnižší ceny v regionu

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

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

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

Lučice 50
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Půjčím peníze 
oproti zástavě zlata.

Případně vykoupím zlato.

Světlá nad Sázavou
777 050 588

Honza a František Nedvědi 
v Ledči nad Sázavou

V sobotu 19. června od 19:00 vystoupí v přírodním areálu Na Rašovci v Ledči n. S. 
Honza a František Nedvědi spolu se svojí kapelou. 

Bratry Nedvědovy není určitě třeba představovat. Hity jako např. Na kameni kámen, Růže 
z papíru, Tulácké ráno a řada dalších již dávno zlidověly. V tomto roce spolu opět začínají pravidelně 
koncertovat a jednou z jejich koncertních zastávek bude právě naše město. 

Po bratrech Nedvědech vystoupí ještě místní country kapela Víkend, při jejichž písničkách si 
budete moci zatancovat až do pozdních nočních hodin.

Předprodej vstupenek na tento koncert byl zahájen 10. května v informačních centrech Ledeč n. S., 
Světlá n. S., Havlíčkův Brod, Humpolec, Čáslav a Chotěboř a jihlavském City Parku ve studiu Rádia 
Jihlava. 

Cena vstupenky v předprodeji bude 240 Kč, na místě pak 290 Kč. Lidé s průkazkou ZTP si budou moci 
zakoupit lístky za zvýhodněné vstupné 99 Kč.  

Na tuto akci Vás srdečně zve pořadatel Schnella s. r. o.

Občerstvení a parkování zajištěno.
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